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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn.ltk 21.9.2021 § 72

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn.ltk 21.9.2021 § 73
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Erkkilä ja Nina Perkiö.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TILAPÄISEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
Tekn.ltk 21.9.2021 § 74

Hallintosäännön 125 § mukaan jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat
poissa tai estyneitä jossain asiassa, valitaan asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
Tekninen lautakunta valitsee Beata Taijalan tilapäiseksi puheenjohtajaksi pykälän 83
ajaksi, puheenjohtajan ollessa osallisuusjäävi ja varapuheenjohtaja poissa kokouksesta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 21.9.2021 § 75

1. Palvelukeskuksen asukkaiden ruoanjakelu on vaatinut parannuksia. Palvelupäällikön esityksestä tekninen johtaja on päättänyt hankkia palvelukeskuksen ruokahuoltoon kaksoisjäähdytetyn ruoankuljetusvaunun Metos Burlondge RST CT Tall
400V3N tarjouksen mukaisin varustein hintaan 11.172,70€ (alv 0%) sekä niin
ikään kaksoisjäähdytetyn ruoankuljetusvaunu Metos Burlondge RST CT Shot
400V3N tarjouksen mukaisin varustein hintaan 10.748,50€ (alv 0%).

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Tekn. ltk 21.9.2021 § 76
Tarkastuslautakunta on jättänyt vuoden 2020 arviointikertomuksen ja kunnanvaltuusto on merkinnyt sen tiedoksi kokouksessaan 26.5.2021 § 15.
Lisäksi kunnanvaltuusto päätti pyytää kunnanhallitukselta lausunnon toimenpiteistä,
joihin se on arviointikertomuksen johdosta ryhtynyt. Ilmoitus pyydettiin antamaan ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä.
Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessa seuraavaa:

Tekninen lautakunta
TOIMIALA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan strategiaa tukevista tavoitteista saavutettiin pääosin hyvin.
Teknisen toimen hallinto ja kiinteistöt tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Toimintakulut alittivat talousarvion tavoitteen 36.900 eurolla. Toimintatuotot
ylittivät talousarvion tavoitteen 88.200 eurolla.
Tieasiat ja liikenneväylät tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Toimintakulut alittivat talousarvion tavoitteen 14.500 eurolla. Toimintatuotot ylittivät talousarvion tavoitteen 4.300 eurolla.
Vesihuoltolaitos tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin.
Tilikauden tulos alitti talousarvion tavoitteen 82.500 eurolla (TA2020: 46.761, toteuma -35.825,64). Toimintakulut alittivat talousarvion tavoitteen 58.700 eurolla. Toimintatuotot alittivat talousarvion tavoitteen 111.200 eurolla. Toimintakulut ylittyivät, koska Kyrönmaan jäteveden laskuttamat käyttökulut
kasvoivat ennakoitua suuremmiksi. Tilikauden tuloksessa jäätiin arvioidusta, koska vesilaitoksen toimintatuotot eivät ole toteutuneet arvioidulla tavalla.
Tukipalvelut tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin. Toimintakulut alittivat talousarvion tavoitteen 310.600 eurolla.
Talousarvion toteutuminen

Toimintakate, budjetoitu

-1.534.449

Toimintakate, toteutunut

-1.127.112,63

Toimintakate, % budjetoidusta

73,5

Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta
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Tarkastuslautakunnan johto-

Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä tulee noudattaa

päätökset ja suositukset

hankintalakia sekä kunnan hankintaohjetta. Pääsääntöisesti hankintapäätöksistä löytyy tarvittavat tiedot. Osasta hankintapäätöksistä ei kuitenkaan yksiselitteisesti käy selväksi, kuinka monelta
tarjoukset on pyydetty ja kuinka monelta tarjous on saatu määräaikaan mennessä. Tarkastuslautakunta toteaa, että hankintapäätösten osalta on kiinnitettävä huomiota avoimuuteen, hankintalain sekä hankintaohjeen noudattamiseen. Tarkastuslautakunta huomauttaa, että sisäistä valvontaa täytyy noudattaa
joka toimialueella.
Katuverkostojen ja kiinteistöjen päivitetyt pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ja hulevesien hallintasuunnitelma piti tuoda kunnanhallitukselle käsiteltäväksi 30.6.2020 mennessä. Katuverkostojen peruskorjauksen viisivuotissuunnitelma (Tela 28.4 ja KH 11.5) ja
kiinteistöjen (Tela 16.6 ja KH 10.8) päivitetyt pitkän tähtäimen suunnitelmat (PTS) ja hulevesien hallintasuunnitelma (Tela 28.4 ja KH
11.5).
Yksityisteiden hoitojärjestelyjen toimivuus ja kustannukset piti selvittää kunnanhallitukselle 30.4.2020 mennessä. Yksityisteiden hoitojärjestelyjen ja kustannusten selvittäminen (Tela 28.4 ja KH 11.5).
Kuluneen vuoden aikana teknisen palvelualueelle on toteutettu lisäksi mm. jäteveden toiminta-alueen uudelleen arviointi, palvelukohteiden seudullisen opastussuunnitelman päivitys sekä valmisteltu hulevesimääräyksiä. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään, kun uusi laitos on valmis.
Arviointi vuoden aikana yli 20 investointihankkeen rakennuttamistehtävät on pääosin hoidettu palvelualueen oman henkilöstön
toimesta. Palvelualueella on lisäksi ollut tavoitteena saattaa valmiiksi useampi suunnitelma sekä selvitykset. Tarkastuslautakunta toteaa, että organisaation koon huomioon ottaen palvelualueella on tehtäviä saatu päätökseen tai valmisteluun paljon. Työmäärän osalta on kuitenkin hyvä pohtia, mitkä ovat sellaisia tehtäviä, joita voitaisiin teettää ostopalveluna, että palvelualueen resurssit riittävät kaikkeen toimintaan.
Uuden vedenkäsittelylaitoksen käyttöönotto oli arviointivuoden lopussa vielä kesken. Vedenkäsittelylaitoksen koekäyttövaiheessa
syntynyt rakennevaurio, joka on estänyt käyttöönoton. Työmaapöytäkirjojen ja tilannekatsausten mukaan arviointivuoden
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lopussa ei vielä ollut selkeää näkemystä. missä vaiheessa kaikki
työt ja korjaukset olisivat valmiita. Korjaussuunnittelua on hankaloittanut epäselvyys maksajasta. Kukaan ei halua ottaa päävastuuta korjauksesta. Rakennuttaja on tuonut esiin, että on tilannut
toimivan vedenkäsittelylaitoksen, eikä rakennuttaja näin ollen ole
kustannusvastuussa korjauksista. Korjaukset pitää saada pikaisesti käyntiin ja taloudelliset vastuut selvitetään, kun laitos on valmis. Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan puolelta asiaa on
hoidettu kohtuullisesti ja ratkaisukeskeisesti.
Riskienhallintaa on toteutettu hankkeen osalta valvonnalla,
johtamisella sekä ratkaisukeskeisesti. Riskinä hankkeen osalta
saattaa olla, että korjauksen kustannuksien osalta maksajaa ei
löydy, vaan kunta voi joutua omalla riskillä kattamaan kustannukset.
Tarkastuslautakunta kysyy onko ”Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet”
sekä ”Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje” mukaista riskiarvioita tehty ja saatettu päättäjien tietoon?
Vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittäminen (varaveden
saanti) ei arviointivuoden aikana edennyt. Talousarviossa arviointivuodelle oli määrärahaa suunitteluun varattu 27.000 euroa, arviota suunnitelmalle ei ole asetettu vuodelle 2020. Tekninen lautakunta on (Tekn.ltk 9.2.2021 § 8) nimennyt vesihuollon varautumisja kriisivesityöryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa vaihtoehtoja
vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ylläpidon ja vedenjakelun
varmistamiseksi tulevaisuudessa ja mahdollisissa häiriötilanteissa.
Tarkastuslautakunta toteaa, että mikäli suunnitelmalle anotaan ja on myönnettynä määrärahaa arviointivuodelle olisi
suunnitelmalle pitänyt asettaa myös määräaika, mihin mennessä suunnitelma valmistuu.

Teknisen lautakunnan selvitys arviointikertomuksen johdosta:
Tekninen lautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan hankinnoista tehdyt havainnot
tiedokseen ja toteaa, että hankintojen avoimuuteen ja hankintaohjeen noudattamiseen kiinnitetään laajemmin huomiota.
Teknisellä palvelulla on perustehtävien ohella koko ajan käynnissä paljon erilaisia
valmistelu- ja toteutushankkeita, jotka kuormittavat osaston henkilöstö resursseja
paljon. Ostopalveluna suoritettavaa asiantuntija palvelua hyödynnetään etenkin
suunnittelussa, mutta suunnittelun ohjaus sitoo tällöin myös omaa henkilöstöä.
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Riskien hallinta on teknisellä palvelualueella rajoittunut lähinnä teknisten- ja toiminallisten riskien hallintaan ja varautumiseen. Taloudellisten riskien hallinta, esim. urakkakohteissa on rajoittunut pääosin urakkasopimusasiakirjoissa huomioituihin varauksiin. Taloudellisten riskien arvioinnissa ja tiedoksiannossa on näin ollen vielä kehitettävää.
Vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittäminen ei arviointivuoden aikana edennyt
arvioidulla tavalla. Selvitystyö on käynnistynyt vasta kuluvan vuoden aikana tarkastuslautakunnan toteamalla tavalla.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja päättää antaa
kunnanhallitukselle edellä olevat selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä asioista teknisen lautakunnan osalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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LAPINMÄEN ASEMAKAAVAN KUNNALLISTEKNIIKKA U1.0, VALMISTUMINEN
Tekn.ltk 21.9.2021 § 77
Isonkyrön kunnan vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa on varattu määrärahoja Lapinmäen yritysalueen 1-vaiheen katurakentamiseen (Isohaankalliontie 1000-1777,
Porvarinkalliontie, Kivikatu) yhteensä 830.000 € ja Lapinmäen alueen vesihuollon
rakentamiseen yhteensä 440.000 €
Koko hankkeen rakentamiselle on varattu siis 1.270.000 € määrärahoja.
Isonkyrön kunnanhallitus on kokouksessaan 17.2.2020 § 32 päättänyt toteuttaa Lapinmäen yritysalueen kunnallistekniikan urakan 1.0 FCG Suunnittelu ja Tekniikka
Oy:n 18.12.2019 päivätyn asiakirjaluettelon mukaisesti ja valita urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:n, sekä delegoida hallintosäännön 23 § 1. momentin 23. kohdan mukaisen urakka- ja hankintasopimusten toimivallan tämän hankkeen osalta
tekniselle
lautakunnalle.
Urakkasopimuksen (allekirjoitettu 20.3.2020) mukaan urakkasumma on yhteensä
942.000,00 € (alv 0 %) ja urakan tulee olla valmis viimeistään 31.8.2021.
Työt ovat edenneet jatkuvasti kohtuullista vauhtia eikä suurempia viivästyksiä ole
ilmennyt muutoin kuin hankkeen alkuvaiheessa, jolloin alueen maasto- ja maaperäolosuhteet aiheuttivat hieman yllätyksiä. Lisä- ja muutostöiden johdosta on urakkaaikaan myönnetty yhteensä 24 työpäivää pidennystä. Näin ollen urakan on tullut olla
valmis ja tilaajalle luovutettavissa viimeistään 4.10.2021.
Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen katujen rakennekerroksia on paikoin jouduttu
hieman muokkaamaan johtuen alueen maaperässä ilmenneistä yllättävistä ominaisuuksista; paikoin maasto on ollut pehmeää ja paikoin kallio on ollut hyvin lustoista.
Muutosten kustannusvaikutukset ovat olleet kohtuullisen pieniä, mutta niillä on saatu
varmistettua lopputuloksen korkea laatu.
Lisä- ja muutostöitä hankkeen osalta on työmaakokousten yhteydessä hyväksytty
tähän mennessä 16 kpl, summaltaan yhteensä 91.025,34 € (alv 0 %). Lisäksi urakoitsija on esittänyt 3.9.2021 vielä 3kpl lisätöitä (yht. 261.173,80€), joita ei ole vielä
hyväksytty. Lisätyöt ovat hankkeen toteutuksen kannalta välttämättömiä töitä, jotka
eivät ole sisältyneet urakkasopimuksen mukaisiin suunnitelmiin tai suunnitelmissa
arvioidut kivi- ja maa-ainesmäärät on arvioitu toteutuneesta poiketen.
Koko Lapinmäen asemakaava-alueen kattava katu- ja kunnallistekniikka on suunniteltu yhdellä kertaa. Suunnittelun tueksi alueella on tehty pohjatutkimuksia, otettu
maanäytteitä ja tehty 4 koekuoppaa. Kairausten, maanäytteiden ja koekuoppien perusteella alueen maaperän on todettu olevan silttistä hiekkaa ja savea, lisäksi harjanteilla on todettu soramoreeniesiintymiä. Pintamaa on ollut kivistä ja lohkareista.
Pinnalla on todettu runsaasti isoja kiviä ja lohkareita sekä siirtolohkareita. Suunnitteluvaiheessa alueella on todettu myös muutamia kallioharjanteita.
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Näiden havaintojen pohjalta urakka-asiakirjoihin on sisältynyt myös asiakirja, jossa
on esitetty arvioidut alueelta muodostuvat kiviainesmäärät (LIITE 1).
Urakkatarjouksen liitteenä annetussa yksikköhintaluettelossa on pyydetty yksikköhintoja mm. louhinnoille sisältäen louheen kuljetuksen työmaa-alueella. Näitä hintoja
on ilmoitettu käytettävän plus/miinus -korjauksia toteutuneiden louhintamäärien mukaan.
Urakkaan sidotut louhintamäärät:
• Louhinta (sis. kallio- ja m²-louhinta sekä >1 m³ kivet): yht. 10.600 m³ktr
• Kanaalilouhinta: yht. 1.300 m³ktr
Urakassa toteutuneet louhintamäärät:
• Louhinta (kallio- ja m²-louhinta sekä >1 m³ kivet): yht. 23.455,27 m³ktr
• Kanaalilouhinta: yht. 4.095,62 m³ktr
Louhinta määrä on näin ollen yli kaksin kertaistunut suunnitelman mukaisesta määrästä. Louhintojen osalta yksikköhintaluettelon mukainen lisätyökustannus on
258.251,10 € (alv 0%). Tilaajan ja urakoitsijan toimesta louhinnan määrää on seurattu urakan edetessä.
Urakan aikana on urakka-alueelle asennettu lähes 6 km kaapelinsuojaputkia, joilla
on varauduttu alueen tulevaan rakentamiseen; suojaputkia on asennettu niin sähkölle kuin valokuidullekin. Kaikkiaan urakassa asennettiin putkia noin 13 kilometriä,
kun mukaan lasketaan myös vesi-, viemäri- ja hulevesilinjat sekä salaojat.
Urakan vastaanottokatselmus on pidetty urakoitsijan ja tilaajan kesken 26.8.2021.
Tilaaja on tällöin todennut urakan valmistuneen ajallaan ja vastaanottanut urakan.
Taloudellinen loppuselvitys on sovittu pidettäväksi 23.9.2021.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta, päättä
- merkitä tiedoksi Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka U1.0 rakentamisen
valmistumisen ja
- toteaa syntyneet lisäkustannukset sopimusasiakirjojen mukaisiksi
- esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 60.000 € lisämäärärahan myöntämistä Lapinmäen yritysalueen 1-vaiheen katurakentamisen, esittelytekstin perustein.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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VENTÄLÄNTIEN KADUNPITOPÄÄTÖS
Tekn.ltk. 21.9.2021 78 §
Isonkyrön kunta ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus ovat keväällä 2021 allekirjoittaneet sopimuksen mt 17561 (Ventäläntie) muuttamisesta kaduksi.
Sopimuksella on sovittu kunnan ja ELY -keskuksen kesken maantien 17561 tieosa 3
ja plv 7580 – 8857 (1277 m) kunnostustöistä ja siirtymisestä kaduksi sekä Isonkyrön
kunnan hoitoon ja ylläpitoon, sisältäen kaikki varusteet ja laitteet sekä valaistuksen.
Sopimuksen mukaan ELY -keskus kunnostaa etukäteen yhdessä kunnan kanssa
sovituin toimenpitein em. osan Ventäläntiestä ja kustannukset jaetaan Isonkyrön
kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen kesken 50/50 periaatteella. Edelleen
sopimuksen mukaan ELY -keskus teettää sopimuksen mukaiset työt urakoitsijoillaan
31.9.2021 mennessä ja Isonkyrön kunta ottaa maantien edellä mainituilta osuuksilta
hoito- ja ylläpitovastuulleen 1.10.2021 alkaen ja tekee kadunpitopäätöksen
31.12.2022 mennessä. Lisäksi kunnan tulee laatia tarvittavat asemakaavamuutokset
kyseisille osuuksille.
Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.
Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa 669/1978 (kunnossapitolaki).
Laissa tontinomistajan velvollisuutena on:
1. Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua
haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä
2. Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää
jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä
3. Pitää kunnossa tontille johtava kulkutie
4. Pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään
15 metrin leveydeltä
5. Katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan,
tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu
puhtaanapito sekä kasvillisuuden siistinä pitäminen
6. Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista
ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana
Isonkyrön kunta on ilman erillistä päätöstä ottanut kohdat 1, 2 ja 4 kunnossapitovastuulleen. Muilta osin kiinteistöjen tulee huolehtia lain mukaisista velvollisuuksista.
Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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Isonkyrön kunnan 11.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön § 23 mukaan kadunpitopäätösten tekeminen kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, puh. 050 413 9439
TJ:N
EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus:
-

päättää tehdä kadunpitopäätöksen Ventäläntien 1277m pituiselta osalta

-

ottaa Ventäläntien kunnan kunnossapidon piiriin 1.10.2021 alkaen Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja mukaisilta osin.
Em. katu rinnastetaan niihin katuihin, joista on jo tehty kadunpitopäätös

-

ilmoittaa päätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain (365/1995) 95§:ssä säädetään

Lisäksi tekninen lautakunta päättää esittää elinkeino- ja kaavoitusjaostolle, että:
-

PÄÄTÖS:

elinkeino- ja kaavoitusjaosto laatii tarvittavat asemakaavamuutokset kyseisille
alueille, oheisen karttaliitteen mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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TALOUSARVION JA – SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Tekn.ltk 21.9.2021 § 79
Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2022 ja taloussuunnitelman
v. 2022-2024 laatimisohjeet.
Teknisen hallintokunnan budjettiesityksen yhteenvetolomake esitetään kokouksessa.
Talousarvio esityksestä puuttuvat vielä poistot mikä vaikuttaa myös sisäisiin tuloihin/menoihin.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
050 413 9439
TJ:N EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset rakennusten ja alueiden kunnossapitotalousarvio vuodelle 2022 ja suunnitelma investoinneille vuosille 2022-2024.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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ALASOININTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 80
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Alasoinintien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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ANTILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 81
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30,6,2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Antilantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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ANNALAN LATVA- JA POIKKITIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 82
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Annalan latva- ja poikkitien avustus
liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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EKSTAMMINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 83
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ekstammintien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jyrki Ala-Reini poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi Beata Taijala toimi puheenjohtajana.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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HANGASTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 84
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hangastien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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HEIKKILÄNMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 85
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Heikkilänmäentien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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HUHTALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 86
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Huhtalantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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HÄLVÄN YHDYSTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 87
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Hälvän yhdystien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021

134

KAUPPILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 88
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Kauppilantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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KIRKKOSAARENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 89
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Kirkkosaarentien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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LAPINLUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 90
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Lapinluhdantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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LAPINMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 91
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Lapinmäentien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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LARVALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 92
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Larvalantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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LARVATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 93
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Larvatien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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LOUKONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 94
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Loukontien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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LUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 95
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Luhdantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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MARJAMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 96
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Marjamäentien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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OJALAN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 97
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ojalan yksityistien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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PERÄTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 98
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Perätien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021

145

PIMIÄKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 99
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että hylätään Pimiäkujan avustus liitteen mukaisesti.
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätös ehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
- antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen
mukaisesti, mikäli Pimiäkujan yksityistien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti
9.12.2021 mennessä

PÄÄTÖS:

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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RAUHANKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 100
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Rauhankujan avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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RATOOPOHJANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 101
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Ratoopohjantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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RAUTATIE-VUORIONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 102
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Rautatie- Vuoriontien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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SARVIKANKAANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 103
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Sarvikankaantien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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SAVIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 104
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Savikujan avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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TERVAJOEN RANTATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 105
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoen rantatien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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TERVAJOKI-NAARAJOKI YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 106
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoki-Naarajoki yksityistien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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TERVAJOEN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 107
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Tervajoen yksityistien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Beata Taijala poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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UITTISTENMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 108
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Uittistenmäentien avustus liitteen
mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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VALLIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 109
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vallikujan avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin, että Maria Ikola poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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VANHA KORVEN YKSITYISTIEN – VESITORNINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN
KÄSITTELY
Tekn.ltk 21.9.2021 § 110
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.6.2021. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 28 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille järjestyneille 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.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää, että myönnetään Vanha korven yksityistien- Vesitornintien avustus liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

21.9.2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJE TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 80-110
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteentai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan
• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 72-79
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: :80-110
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

