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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn. ltk 32 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn. ltk 33 §
PÄÄTÖS:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teija Mielty ja Juha Annala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn. ltk 34 §
1.
1. Tekninen johtaja Jukka Kosonen on 2.5.2018 jättänyt ilmoituksen, jolla hän on
purkanut virkasuhteensa välittömästi koeajalla. Hän on ottanut viran vastaan
13.11.2017. Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus on päättänyt julistaa viran haettavaksi 31.5.2018 mennessä ja valita
valintatoimikunnan, joka suorittaa haastattelut ja tekee ehdotuksen valittavasta
henkilöstä.
2. Vt. tekninen johtaja on 14.5.2018/48 § valinnut Piiloluolantien ja Paasitien kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi Kuljetus Tuomet Oy: n. Tarjoushinta oli
edullisin tarjouksen jättäneistä.
3. Vt. tekninen johtaja on 15.5.2018/49 § valinnut Pohjankyröntalon peltikaton (pulpettikatto –osan) katon korjausurakoitsijaksi WBR-Yhtiöt (Wasa Bygg @ Rakennusyhtiöt) Olympiakatu 5, 65100 Vaasa. Yrityksen tarjoama hinta oli edullisin
tarjouksen jättäneistä.
4. Vt. tekninen johtaja on 28.5.2018/55 § tehnyt hankintapäätöksen suunnitelmien
teettämisestä Peippoosentien kevyen liikenteen väylälle välillä SiukuntieHarvakyläntie sekä Tervajoen hulevesisuunnitelman lisätyöt
5. Vt. tekninen johtaja on 30.5.2018/59 § tehnyt hankintapäätöksen puukaupasta.
6. Ympäristölautakunta on lähettänyt tiedoksi 31.5.2018 myöntämänsä vapautukset viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta
7. Kunnanvaltuusto on 31.5.2018/16 § hyväksynyt nuorten hyvinvointisuunnitelman.
8. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.6.2018 päättänyt myöntää erityisavustuksen
liikuntahallin rakentamiseen
9. Vt tekninen johtaja on 14.6.2018/64 § tehnyt päätökset vuokrasopimuksen solmimisesta Pilke päiväkodit Oy:n kanssa. Vuokrasopimus koskee Nuppula –
päiväkotirakennuksen tiloja kokonaisuudessaan ja oikeudella käyttää myös kiinteistön piha-aluetta.
10. Vesilaitoksen suunnittelun ja rakentamisen tilanne päätös seuraavassa kokouksessa.
11. Palvelukeskuksen ilmastoinnin rakennustyöt aloitettu ja yksi työmaakokous pidetty.

Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Pekka Panttila, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VS. TJ:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OSAVUOSIRAPORTTI 1.1.-30.4.2018
Tekn.ltk 35 §
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 14.4.2017 § 74 antanut sisäisen valvonnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko.
talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden ensimmäisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla
olla 33,3 %. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta eri tulosyksiköiden tulojen ja
menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Tekninen lautakunta 5000:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Maatilat 5020:
Peltojen vuokrat laskutetaan lokakuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti.
Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Toteutuma suurempi kuin suunniteltu
Metsätilat 5600:
Toteutuma 70,9 %, tuloutettu viime vuoden myyntituloja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Rakennuskaavatiet 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan kaavateiden toteutuma suurempi ja yksityisteiden
alle suunnitellun. Sääolosuhteista johtuen lanausta ja suolauksia ei ole toteutettu
suunnitellusti
Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Viemärilaitos 5310:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti vaikka tasaisella jakautumalla
kustannuksia on kertynyt liikaa. Asiaan vaikuttaa jätevesiyhtiön laskutus.
Tukipalvelujen hallinto 5900
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ateriahuolto 5940
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ruokahuolto 5950
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Siivous 5960
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Lisätietoja asiasta antaa vt tekninen johtaja Pekka Panttila, puh. 06- 470 1230.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin tarkennusten mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VASSINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 36 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vassintielle (Annalan latva- ja poikkitie) avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RATOOPOHJANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 37 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ratoopohjantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINLUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 38 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Lapinluhdantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VIINAMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 39 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Viinamäentielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SAVIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 40 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Savikujalle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LARVATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 41 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Larvatielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TULISALONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 42 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tulisalontielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MARJAMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 43 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Marjamäentielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta
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LOUKONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 44 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Loukontielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Matti Latvakoski poistui osallisuusjäävinä tämän pykälän ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VANHAN KORVENTIEN JA VESITORNINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 45 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vanhalle Korventielle ja Vesitornintielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HUHTALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 46 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Huhtalantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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JUSSILANTIEN, KORVENTIEN JA NAARAJOENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN
KÄSITTELY
Tekn.ltk 47 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Jussilantielle, Korventielle ja Naarajoentielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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SALOMAANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 48 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Salomaantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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LARVALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 49 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Larvalantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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OJALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 50 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ojalantielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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HAKALANKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 51 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hakalankujalle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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SARVIKANKAANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 52 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Sarvikankaantielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

77

ALASOININTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 53 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Alasoinintielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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EKSTAMMINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 54 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ekstammintielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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RAUHANKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 55 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Rauhankujalle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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HEIKKILÄNMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 56 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Heikkilänmäentielle avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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LUHTATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 57 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Luhtatielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KORTESLUOMANTIEN 535 YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 58 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään osoitteesta Kortesluomantie 535 lähtevälle yksityistielle (ei virallista nimeä) avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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VALLIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 59 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vallikujalle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Maria Ikola poistui osallisuusjäävinä tämän pykälän ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

84

HANNILAN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 60 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hannilan yksityistielle avustus liitteen
mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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HANGASTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 61 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hangastielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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HÄLVÄN YHDYSTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 62 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hälvän yhdystielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin ehdolla, että puuttuvat allekirjoitukset ja asiakirjat toimitetaan 29.6.2018
mennessä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KAUPPILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 63 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Kauppilantielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Jani Frusti poistui osallisuusjäävinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018

88

TERVATIEN, VIITAKOSKENTIEN JA RULLONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 64 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervatielle, Viitakoskentielle ja Rullontielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Beata Taijala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi
osallisuusjäävinä. Puheenjohtajaksi valittiin tämän pykälän ajaksi Maria Luhtala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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TUURILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 65 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tuurilantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KOLHOOSINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 66 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää asian liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Hakemus hylättiin koska viimeiseen asuttuun kiinteistöön oli matkaa alle 400 m.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KORVENKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 67 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Korvenkujalle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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PIMIÄKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 68 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Pimiäkujalle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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ANTILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 69 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Antilantielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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NIEMISTÖNTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 70 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Niemistöntielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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TERVAJOEN RANTATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 71 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoen rantatielle avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkitään, että Maria Ikola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi osallisuusjäävinä.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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LUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 72 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Luhdantielle avustus liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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LAPINMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 73 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Lapinmäentielle avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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KORVENTIEN 2 YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 74 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Korventielle 2 avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

19.6.2018
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 15.5.2018 § 34 hyväksynyt arviointikertomuksen sekä päättänyt esittää kunnanvaltuustolle, että

KJ:N
EHDOTUS:



tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 merkitään tiedoksi ja että



tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017



kunnanvaltuusto päättää velvoittaa kunnanhallituksen ilmoittamaan niistä
toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus
pyydetään antamaan ennen vuoden 2019 talousarviokäsittelyä.

Kunnanhallitus
1) toteaa, että tilinpäätöskirjaan on tehty em. stilistiset korjaukset sekä
2) saattaa tilinpäätöksen valtuuston käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan valmistelun mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 31.5.2018, 15 §
PÄÄTÖS:

Keskustelun jälkeen kunnanvaltuuston puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto
yksimielisesti hyväksyi tarkastuslautakunnan 15.5.2018 § 34 ehdotuksen eli kunnanvaltuusto päätti, että
• tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

Tekn.ltk 19.5.2019, 75 §
Päätettiin ottaa käsittelyyn tarkastuslautakunnan arviointikertomus.
Tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessaan seuraavaa:

”Teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöiden vastuualueella tavoitteet ovat suurimmaksi osaksi tavoittamatta. Teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöiden palvelualueella tavoitteena oli tuottaa tekniset palvelut kuntalaisille, huolehtia kunnan omistamien metsien hyvinvoinnista, suljetun kaatopaikan valumien seuranta sekä vuokrata
alueen ihmisille laadukkaita ja viihtyisiä kerros- ja rivitaloasuntoja.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Nuoren metsän hoidon osalta tavoite on kokonaan saavuttamatta. Tilinpäätöskertomuksessa ei ole tarkemmin eritelty, miksi tavoite on kokonaan saavuttamatta.
Kunnan omistaminen asunto-osakkeiden, sekä asuntovuokrauksen asuntojen vuokrausasteelle asetetut tavoiteet ovat myös saavuttamatta. Asuntovuokrauksen asuntojen vuokrausaste on laskenut edelleen vuoden 2016 verrattuna, vuokrausasteen ollessa nyt 88% (92,5% vuonna 2016). Vuokrausasteen lasku näkyy suoraan pienentyneinä tuottoina.
Henkilöstöä koskevissa tavoitteissa myöskin jääty hieman asetettujen tavoitteiden alle.
Talouden osalta teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöiden osalta toimintatuotot alittuivat yli 40t € budjetoidusta. Toimintakulut olivat budjetoidun mukaiset. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että toimintatuottojen osalta
taloudellinen tavoite on saavuttamatta, toimintakulujen osalta taloudellinen tavoite
on saavutettu budjetin mukaisesti.
Tieasioiden ja liikenneväylien vastuualueella tavoitteet ovat osittain saavuttamatta.
Tieasioiden ja liikenneväylien palvelualueella oli tavoitteena hoitaa ja ylläpitää kunnan kaavateitä sekä yksityisteiden avustaminen, niiden hoito ja ylläpito solmittujen
hoitosopimusten puitteissa.
Tievalaistuksen lisääminen kunnostamiselle tai uusimiselle asetettu tavoite ei tarkastusvuonna ole toteutunut. Tilinpäätöskertomuksessa ei ole tarkemmin eritelty, miksi
tavoite on kokonaan saavuttamatta.
Tunnuslukujen perusteella katujen ja teiden osalta ollaan budjetoidussa. Katujen ja
teiden kunnossapito on tarkastusvuoden aikana pääsääntöisesti toteutunut kunnossapitonormien mukaisesti. Tarkastusvuoden aikana on toteutettu mm. asfaltointitöitä
sekä kevyenliikenteen väylien osittaisia perusparannuksia.
Talouden osalta tieasioiden ja liikenneväylien osalta toimintatuotot ylittyivät 3800€.
Toimintakulut alittuivat hieman yli 30t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Vesihuoltolaitoksen vastuualueella tavoitteet ovat osittain saavutettu. Palvelualueen
tavoitteena oli aikaan saada laatuvaatimukset täyttävän talousveden katkeamaton
jakelu kuluttajille sekä huolehtia jätevesien siirrosta puhdistuslaitokselle.
Tarkastusvuonna talousveden osalta ei ole raportoitu yhtään laatupoikkeamia, eikä
yhtään yli 60 min. jakeluhäiriöitä ole raportoitu. Vesijohtoverkoston korjaus- ja perusparannustöistä johtuvat vedenjakeluhäiröt ovat olleet pääsääntöisesti lyhytaikaisia, eikä loppukäyttäille ole ollut niistä merkittävää haittaa. Tarkastusvuoden aikana
on toteutettu Suolaisten alavesisäiliö, kaksi uutta raakavesikaivoa Kokkokankaan
pohjavesialueelle, osa koko vesilaitosta palvelevasta automaatiosta.
Vuotovesien määrä on hieman suurempi, kuin mitä tavoitteeksi oli asetettu. Vesivuotoselvityksiä ei ole raportin mukaan pystytty toteuttamaan joen vähäisen tulvimisen vuoksi.
Vesijohtoverkostoon liittyneiden määrä on kasvanut hieman vuoden takaiseen verrattuna, asetettua tavoitetta liittyneiden osalta ei täysin ole saavutettu (toteuma vuonna
2016 oli 2162 kpl, ja nyt 2169 kpl).
Viemäriverkostoon liittyneiden määrä on kasvanut myös hieman vuoden takaiseen
verrattuna, asetettua tavoitetta liittyneiden osalta ei täysin ole saavutettu (toteuma
vuonna 2016 oli 1066 kpl, ja nyt 1080 kpl). Rakennettujen viemäröintihankkeiden
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liittymisasteen parantamiseksi tekniselle osastolle on palkattu määräaikainen työntekijä, jonka tehtävä on opastaa alueen kiinteistöjenomistajia jätevesiviemäriin liittymiseen liittyvissä asioissa.
Talousveden kulutus on myöskin ollut hieman odotettua pienempää. Kestävän kehityksen kannalta on erityisen hienoa, että vedenkulutus on laskusuunnassa. Tärkeää
on myös huolehtia, että laskuttamattoman puhtaanveden määrää saadaan yhä pienennettyä vesijohtoverkostoja saneeraamalla.
Talouden osalta vesihuoltolaitoksen osalta toimintatuotot ylittyivät 60t €. Toimintakulut alittuivat hieman yli 80t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että tavoitteet on saavutettu hyvin.
Tukipalveluiden vastuualueella tavoitteet ovat osittain saavuttamatta. Tukipalveluiden palvelualueella tavoitteena oli kiinteistöjoen ennakoiva huolto ja kunnossapito,
ruokahuollon tuottaminen ja kehittäminen sekä kunnan sisäisen siivoustoimen yhtenäistäminen ja kehittäminen.
Kunnankiinteistöjen käyttöasteen osalta tavoite on saavutettu ilman poikkeamia.
Tappiota tuottavien kiinteistöjen osalta määrä on kasvanut yhdellä kiinteistöllä.
Tunnuslukujen osalta Oiva-valvonnassa ei ole tarkastusvuoden aikana tehty tarkastukset vain valmistuskeittiölle ja tämän vuoksi tavoitetta ei ole saavutettu, koska
muiden keittiöiden osalta tarkastuksia ei ole tehty.
Talouden osalta tukipalveluiden osalta toimintatuotot alittuivat yli 374t € budjetoidusta. Toimintakulut alittuivat yli 410t €. Taloudellisten tavoitteiden osalta tarkastuslautakunta voi todeta, että toimintatuottojen osalta taloudellinen tavoite on saavuttamatta, toimintakulujen ollessa myös huomattavasti pienemmät kuin budjetoitu
määrä jää toimintakate/jäämä kuitenkin säästön puolelle melkein 40t €.
1. Tarkastuslautakunta kysyy Teknisen toimen hallinnon ja kiinteistöjen vastuualueelta,
kuinka rakennuskohteiden osalta päätetään aikataulumuutokset sekä mahdolliset sopimussakot ja kenen toimiesta. Tarkastuslautakunta toivoo, että mahdolliset työmaata
koskevat poikkemat pöytäkirjattaisiin tiedoksi teknisen lautakunnan kokous- pöytäkirjoihin ja viitteenä ko. työmaapöytäkirja tai muut mahdolliset pöytäkirjat, joista päätökset
löytyvät.
2. Tarkastuslautakunta kysyy, onko rakennushankkeiden osalta valvonta riittävällä tasolla
ja riittääkö siihen teknisen toimen resurssit ja toivoo, että suurempien kohteiden osalta
harkitaan valvontatyön teettämistä ostopalveluna? Tarkastuslautakunta pyytää selvitystä, kuinka valvonta rakennuskohteiden osalta on toteutunut.
3. Tarkastuslautakunta kysyy, miten ja kuinka vuokrattavien asuntojen laadukkuutta ja
viihtyisyyttä on tarkoitus mitata sekä millä keinoilla asuntojen kysyntään saadaan lisättyä ja vuokrausastetta parannettua?
4. Tarkastuslautakunta toivoo, että viemäröintihankkeiden liittymisastetta saataisiin parannettua määräaikaisen työntekijän avulla. Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että
määräaikainen työntekijä varmasti vapauttaa teknisen alueen muiden resurssien työkuormaa muihin tehtäviin.
5. Tarkastuslautakunta huomauttaa ja toivoo tarkempaa raporttia niiden tavoitteiden osalta, mitkä eivät ole lainkaan tarkastusvuoden aikana toteutuneet. Ilman perusteluja ole-
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via poikkeamia on vaikea arvioida, sekä arvioida kuinka kokonaisuudessa toimielin on
onnistunut tavoitteidensa saavuttamisessa.
6. Tarkastuslautakunta toivoo Tukipalveluden vastuualueella tarkentamaan tavoitteiden
asettamista. Tehtäväalueen vastuulle kuuluvia alueita ei juurikaan ole mitattu; kuinka
ruokahuollon tuottaminen ja kehittäminen ovat edenneet sekä kuinka sisäisen siivoustoimen yhtenäistäminen ja kehittämien ovat onnistuneet. Kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon osa-aluueelta löytynee myös merkityksellisiä tavoitteita, joiden edistymistä
voidaan mitata.”
Koska tarkastuslautakunta toteaa, että teknisen toimen osalta suurin osa asetetuista tavoitteista on toteutumatta, tulee lautakunnan päättää mahdollisista toimenpiteistä.
VT TJ:N EHDOTUS:
Keskustellaan asiasta. Varsinaiset päätökset seuraavassa kokouksessa.
PÄÄTÖS: Keskusteltiin asiasta. Valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
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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: 35 - 74

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. 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.

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:
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Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät

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 valitusasia-kirjat 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.
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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 32, 33, 34 ja 75
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

35 - 74

___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________
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