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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 28.9.2021 § 54

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
___________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 28.9.2021 § 55

Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teija Mielty ja Nina Perkiö.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 28.9.2021 § 56
1.

Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 2.9.2021 – 22.9.2021 tekemät päätökset on julkaistu Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Merkitään tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Ymp. ltk 28.9.2021 § 57
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.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.6.2021 päättänyt pyytää lausunnon lautakunnilta 1.10.2021 mennessä toimenpiteistä, joihin se on arviointikertomuksen johdosta
ryhtynyt, jonka jälkeen kunnanhallitus antaa lausunnon kunnanvaltuustolle.
Ympäristölautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut arviointikertomuksessa seuraavaa:
Ympäristölautakunta
TOIMIALA

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Ympäristölautakunnan strategiaa tukevat tavoitteet saavutettiin pääosin hyvin.
Rakennustarkastus ja ympäristötoimi tehtäväalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
saavutettiin hyvin. Toimintakulut alittivat talousarvion tavoitteen 28.000 eurolla. Toimintakulujen
alitus johtuu insinöörin palkkaukseen varatun määrärahan kohdentumisesta enemmän teknisen
lautakunnan määrärahoihin. Toimintatuotot ylittivät talousarvion tavoitteen 2.400 eurolla.

Talousarvion toteutuminen

Toimintakate, budjetoitu

-114.076

Toimintakate, toteutunut

-83.519,94

Toimintakate, % budjetoidusta

73,2

Tarkastuslautakunnan arvio
tavoitteiden toteutumisesta
Tarkastuslautakunnan johto-

Kehittämistarpeista kiinteistörekisterin laadunparannus ei juuri

päätökset ja suositukset

ole edennyt johtuen lähinnä resurssien puutteesta. Ympäristölautakunnalla on ollut käsittelyssä kuntalaisaloite kiinteistöveroselvitys 10.9.2019 § 55, joka koskee samaa asiaa. 2.8.2019 toimitetun kuntalaisaloitteen käsittelyä ei ole tiettävästi jatkettu
ympäristölautakunnan tekemän päätöksen jälkeen. Edelleen
on epäselvää, että miten paljon rekistereissä oleva rakennuskanta on ristiriidassa todellisen rakennusmäärän kanssa. Kuntalaiset voivat nykyisellään korjata verottajan Oma Vero palvelussa omistamiensa rakennusten ja kiinteistöjen tietoja
kiinteistöveroilmoituksen jättöajankohdassa. Korjaaminen vaa-

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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tii osaamista ja viitseliäisyyttä. Vaikka tiedot korjaisi verottajan
tietokantaan, tiedot eivät siirry kunnan tai Digi- ja Väestötietoviraston tietokantaan.
Tarkastuslautakunta toteaa, että kiinteistörekisterin laadunparannus on pitkäkestoinen prosessi, mikä etenee hitaasti eteenpäin; korjauksia tehdään rekisteriin lähinnä yksittäisten virhetietojen tultua esiin. Kiinteistörekisterin tietojen korjaaminen ajantasalle vaatisi riittävät henkilöresurssit
tai vaihtoehtoisesti sen, että laadunparannus prosessi jaettaisiin eri vaiheisiin, jotka yritettäisiin saada tehtyä vaihe
kerrallaan.
Kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteet ja ympäristösuojelumääräys ovat hyväksytty vuonna 2014. Lainsäädännöissä on tapahtunut 2014 jälkeen muutoksia.
Tarkastuslautakunta huomauttaa, että asiakirjat tulisi pikaisesti saattaa ajantasalle.

Ympäristölautakunnan lausunto arviointikertomuksen johdosta:
Ympäristölautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan hankinnoista tehdyt havainnot
tiedokseen.
-Kiinteistörekisterin laadun parantamiseen tähtääviin toimiin on haettu ja myös
saatu määrärahaa. Vuoden 2021 syyskuussa on saatu palveluntarjoajan laatima kiinteistöanalyysi, jonka pohjalta arvioidaan kiinteistörekisterin laadunparannuksen tarkoituksenmukaisuutta.
-Kunnan ympäristönsuojelumääräysten ajantasaistamisen tarve on tiedostettu.
Rakennustarkastaja on alustavasti sopinut osittaisesta yhteistyöstä naapurikunnan kanssa ympäristönsuojelumääräyksen päivittämisessä.
Tähän nähdään perusteluksi resurssien säästämistavoitteen lisäksi yhteinen
pohjavesialue, jossa tapahtuvan toiminnan pohjaveteen kohdistuvia riskejä halutaan minimoida kuntarajan molemmin puolin yhteensopivilla määräyksillä.
Tämä työ on tarkoitus aloittaa myöhemmin syksyllä.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, puh. 050 561 0459
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta merkitsee arviointikertomuksen tiedokseen ja päättää antaa
kunnanhallitukselle edellä olevan lausunnon arviointikertomuksessa esitetyistä asioista ympäristölautakunnan osalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN LAATIMINEN
Ymp.ltk 28.9.2021 § 58

Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2022 ja taloussuunnitelman
vv. 2022-2024 laatimisohjeet.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231, antti.lammi@isokyro.fi

RT:N MUUTETTU EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024.
Perusteluina talousarviomenojen nousulle mainitaan että tehdyn kiinteistöanalyysin
perusteella vertailtujen rekistereiden välillä on rakennusten lukumäärissä merkittävä
ero. Tästä syystä kiinteistörekisterin laadunparannus katsotaan tarpeelliseksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ASUINRAKENNUKSEN PURKAMISLUPA
Ymp.ltk 28.9.2021 § 59

Tilalle 152-403-0006-0061 on haettu purkamislupaa rakennuksen purkuun (ns. kappalaisen pappila) Isonkyrön vanhan kirkon ja pappilan alueella.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 561 0459, antti.lammi@isokyro.fi.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen purkamisluvan.

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLUVAN / ILMOITUSMENETTELYN TARVEHARKINTA
Ymp.ltk 28.9.2021 § 60
Mty Hissa / Pasi Hissa on pyytänyt ennakkolausuntoa tilalle Hietarinta suunnittelemansa rakennushankkeen ympäristölupa- / ilmoitusmenettelytarvetta koskien.
Rakennushankkeessa on tarkoitus laajentaa sikalarakennusta n. 18m pituisella ja
n.18m levyisellä laajennusosalla idän suuntaan. Laajennus sijoittuisi noin. 380m
etäisyydelle lähimmästä häiriintyvästä kohteesta, joka olisi etäämpänä, kuin nykyiset
tuotantorakennukset.
Tilalla on tällä hetkellä kunnan ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa, jonka perusteella sallitaan suurimmaksi pidettäväksi eläinmääräksi 622 lihasikaa ja 212
emakkoa.
Hankkeeseen ryhtyvän yhteistyökumppanin konsultti on kirjannut selvityksessään
seuraavaa:
Ympäristölupa on tilalla 212 emakkoa porsaineen ja 620 lihasialle.
Emakot ovat 11 ryhmässä. Näin ollen yhden ryhmän koko on n. 19 emakkoa. Sikalassa täytyy olla yhden ryhmän verran enemmän tilaa, jotta tyhjentyvä osasto saadaan pestyä, ennen uusien siirtoa, niin sanottu siirtopaikka. Näin ollen sikalassa on
aina jossakin yhden ryhmän paikka vapaana, riippuen tuotantokierrosta.
Näiden lisäksi sikalassa lain mukaan täytyy olla vähintään 5% sairaspaikkoja. Lisäksi sikalapaikkojen käyttöaste ei ole 100%, sillä eläimiä ei voi joka tilanteessa yhdistää. Lisäksi eläinten kanssa toimiessa ryhmäkoko vaihtelee, vaatii osastokohtaisissa
paikoissa joustoa. Näistä syistä suositeltavaa olisi olla n. 5.10% ylimääräisiä paikkoja.
Edellä mainitut asiat huomioiden sikalassa tarvitaan n. 242 – 252 paikkaa, jotta tuotannossa voi olla 212 emakkoa porsaineen.
Ympäristönsuojelulain 29§ käsittelee toiminnan muuttamista.
29 § (19.12.2018/1166)
Luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen
Ympäristöluvanvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai
muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan
tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen toiminnaksi.
Luvan ja toiminnan 1 momentissa tarkoitettua muuttamista koskevaan hakemukseen sovelletaan 39 §:ää ja asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. Direktiivilaitoksen toiminnan muuttamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan kuitenkin 5 ja 8 lukua, jos muuttamisesta saattaa aiheutua merkittäviä ihmisten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä olennaisen muutoksen määrittelemisestä.
Nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan kohde ei ole laissa tarkoitetusti
ympäristölupavelvollinen, mutta on kuitenkin ilmoitusvelvollinen. Toiminnan muuttaPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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mista koskevaa ympäristönsuojelulain 29§ voitaneen jossain määrin soveltaa tätä
asiaa arvioitaessa.
Lisätietoja antaa: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231,
antti.lammi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta on tutustunut asiaan ja toteaa, että voimassa olevan ympäristöluvan mukaan tilalla voidaan pitää 622 lihasikaa ja 212 emakkoa, eikä ympäristölupaa ole sidottu rakennusten pinta-aloihin.
Näin ollen suunniteltu rakennushanke voidaan toteuttaa olemassa olevan ympäristöluvan perusteella.
Perusteluina mainitaan, että eläinmäärää ei kasva luvan sallimasta. Näin ollen hajuhaitat, lietteen määrä ja liikennöinti pysyy luvan salliman määrän suuruisina.
Rakennuslupamenettelyn yhteydessä tulee toimittaa eläinpaikkalaskelma ja päivitetty piirros koko rakennuksesta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai 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 oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
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: 54-58
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät : 59, 60
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen rakennuslupaa, toimenpidelupaa sekä rakennuksen
purkamislupaa koskevasta päätöksestä tiedon, kun lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen. Päätökset on annettu/annetaan julkipanon jälkeen.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

28.9.2021

Sivu

91

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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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