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Todettiin

ASIAT §

114 - 119
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Beata Taijala

Petri Hänninen

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika

Isonkyrön kunnanvirastossa

7.12.2018

Allekirjoitus

Maria Ikola
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Teija Mielty

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 11.12.2018 sekä kunnanviraston neuvonnassa 11.12.2018
klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Minna Vakkila

Todistaa
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn. ltk § 114
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn. ltk § 115
PÄÄTÖS:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ikola ja Teija Mielty.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

04.12.2018

184

ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk § 116
1.

Tekninen johtaja on 6.11.2018 § 97 tehnyt päätöksen vuokrasopimuksen solmimisesta Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys ry:n kanssa. Vuokrasopimus koskee
Virastotalon kellarista sijaitsevaa toimistotilaa.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VESILAITOKSEN HANKESUUNNITELMA

Tekn.ltk 4.10.2016, 84 §
Hallintosäännön 16 § mukaan tekninen lautakunta päättää talousarvioon varatuilla
määrärahoilla toteutettavien talonrakennushankkeiden suunnittelusta, kustannusarviosta, suoritustavasta ja töiden aloittamisesta sekä urakka- ja hankintasopimuksista
kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on alle 600
000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä. Yli 600 000 euron kohteista päättää
kunnanhallitus valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman perusteella, joka käsittää
alustavan huonetilaohjelman, luonnospiirustukset sekä alustavan kustannusarvion.
Vesilaitoksen suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiselle on varattu määrärahaa
kuluvalle vuodelle 300 000 euroa ja lisäksi seuraaville suunnitelmavuosille määrärahaa on varattu enemmän.

Vesilaitoksen oikeiden periaateratkaisujen löytämiseksi on teetetty muutamia selvityksiä eri vaihtoehdoista. Kokkokankaan ja Sarvikankaan pohjavesialueille on tehty
yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja Etelä-Pohjanmaan ELY keskuksen kanssa rakenneselvitys. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää Isonkyrön ja Seinäjoen alueilla sijaitsevien I-luokan pohjavesialueitten geologista rakennetta ja pohjavesiolosuhteita. Lisäksi Vaasan veden kanssa on neuvoteltu varaveden saamisesta häiriötilanteiden ja kulutushuippujen varalle.

Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Juha Försti, puh. 06- 470 1230.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle liitteenä (hankesuunnitelma, piirustukset: 1, 2, 3, 4 ja 5 rakennuskohdekartta) olevan hankesuunnitelman hyväksymistä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 26.10.2016, 138 §

KJ:N EHDOTUS:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä
(hankesuunnitelma, piirustukset: 1, 2,3,4 ja 5 rakennuskohdekartta) olevan hankesuunnitelman.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että tekninen johtaja Juha Försti oli kokouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan klo 9.15–9.30.
__________

Tekn.ltk 4.12.2018 § 117
Tekninen toimi on valmistellut Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen rakentamishanketta ja suunnittelutyö on nyt saatu valmiiksi. Käsittelylaitoksen rakentamiselle
on vuoden 2019 talousarviossa varattu 1.550.000 € investointi varaus ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2020 hankkeelle on esitetty 500.000 € loppurahoitusta.
Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2019 ja täydessä toiminnassa vedenkäsittelylaitoksen on tarkoitus olla keväällä 2020.
Kokkokankaan vedenkäsittelylaitos sijoittuu kunnan omistamalle maalle. Käsittelylaitos on osin kaksikerroksinen betonirunkoinen rakennus. Vedenkäsittelyjärjestelmän
toiminnan varmistamiseksi käsittelylaitoksen sähkönsaanti varmistetaan kiinteällä
dieselkäyttöisellä varavoimakoneella. Uuden käsittelylaitoksen tarkoitus on turvata
kuntalaisille hyvänlaatuisen talousveden saanti jatkossakin. Liitteenä on laitoksen
suunnitelmat, joista selviää laitoksen toiminta ja mittasuhteet.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen suunnitelmien hyväksymistä.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA

Tekn.ltk 118 §
Toimistoinsinööri Kati Kuuttila on 23.11.2018 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä
pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa 7 vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteessä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta
hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1230.

TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VIEMÄRILIITTYMÄ OSOITTEISSA LAURILANTIE 5 JA LAURILANTIE 7

Tekn.lk 4.12.2018 § 119
Isonkyrön kunta on 27.2.2018 kehottanut Lae-Invest Oy:tä liittämään kiinteistönsä
Laurilantie 5 (152-416-3-75) ja Laurilantie 7 (152-416-3-86) kunnalliseen viemäriverkostoon. Kiinteistöt sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja taajamassa,
joten niillä on vesihuoltolain 10 §:n mukainen liittymisvelvollisuus.
Kiinteistönomistaja oli kehotuksen jälkeen 5.3.2018 yhteydessä puhelimitse ja kysyi
mahdollisuutta liittymismaksun alennukseen, koska kunta ei mahdollistanut viemäriin liittymistä vuonna 1996, jolloin kiinteistönomistaja rakensi säiliön ja imeytyskentän.
Kiinteistön omistajaa kehoitettiin lähettämään hakemus kiinteistön viemäriin liittymiseen tai vapautukseen. Kun hakemusta viemäriin liittymiseksi tai vapautuksesta ei
tullut, kiinteistönomistajalle lähetettiin kuulemiskirje 23.3.2018. Tämän jälkeen Isonkyrön ympäristölautakunta velvoitti 27.6.2018 omistajan liittämään kiinteistönsä viemäriin. Ympäristölautakunta on arvioinut jätevesijärjestelmille 15 vuoden teknisen
käyttöiän, joten päällekkäisiä investointeja ei katsottu syntyvän. 10.7.2018 saapuneessa vastineessaan omistaja ehdottaa 50% alennusta viemäriin liittymisestä.

TJ:N EHDOTUS:
Isonkyrön tekninen lautakunta ei myönnä alennusta kiinteistöjen 152-416-3-75 &
152-416-3-86 viemäriliittymistä. Aiempien jätevesijärjestelmien tekniseksi käyttöiäksi
katsotaan 15 vuotta, jolloin päällekkäisiä investointeja viemäriin liityttäessä ei synny.
Viemäriin liittyminen on pakollista vesihuoltolain 10 §:n mukaisesti teknisen käyttöiän tultua täyteen.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. (06) 470 1230.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Pykälät 119

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian-osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa
tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu
on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka
siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset
toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 114,115,116,117,118
________________________________________________________________

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:
___________________________________________________________________

HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

