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KOKOUSPAIKKA

Kuljetus katselmukselle lähtee kunnantalon edestä.
Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
Hänninen Pentti
Heinonen Esa-Matias
Buck Merita
Koivusalo Maiju
Kultti Pekka
Kuusikko Liisa
Pukkinen Marjut
Welling Yrjö

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”

Lammi Antti

rak.tarkastaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä

Laine Tommi*
Ikola Anni

kh:n edustaja
nuorisovaltuuston edustaja

*poistui 20.23 pykälän 32 aikana

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettiin
ASIAT §
27 - 34
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Pentti Hänninen
Antti Lammi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa

10.5.2019

Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Maija Koivussalo
Merita Buck
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 14.5.2019 sekä kunnanviraston neuvonnassa 14.5.2019 klo 10.00 -14.00
Virka-asema

Allekirjoitus

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 7.5.2019 § 27

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp. 7.5.2019 § 28

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maiju Koivusalo ja Merita Buck.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 7.5.2019 § 29
1. Isonkyrön 1700-luvun markkinoille pystytetään tilapäisiä kojurakennelmia viikolla
32. Markkinat 9.-11.8.2019.
2. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 23.2. – 2.5.2019 tekemät päätökset on julkaistu Gambit
Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KEVÄTKATSELMUS
Ymp.ltk 7.5.2019 § 30

Kokouksen aluksi suoritettiin kevätkatselmus, jossa kiinnitettiin huomiota rakennusten ja piha-alueiden kuntoon ja ulkonäköön.

PÄÄTÖS:

Päätettiin antaa liitteen mukaiset kehoitukset.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUS MELUA AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA, KULJETUS TUOMET OY

Ymp.ltk 7.5.2019 § 31

Kuljetus Tuomet Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen
melua aiheuttavasta toiminnasta Isonkyrön kunnassa, osoitteessa Vehnätie, Peltomaantie, Pohjantie, kiinteistöllä Mummanluhta 152-41-6-179. Toiminta liittyy hakijan
urakoimaan Lapinmäen alueen kunnallistekniikan rakentamiseen ja siihen liittyvään
louhintaan, rammerointiin ja kallionmurskaamiseen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470 1111 etunimi.sukunimi@isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta tekee liitteen mukaisen päätöksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSLUPA KONESUOJA

Ymp.ltk 7.5.2019 § 32
Tilalle 152-412-15-3 on haettu rakennuslupaa maatalouden konesuojan rakentamiseksi.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470 1111 etunimi.sukunimi@isokyro.fi
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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PALVELUTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSIA
Ymp.ltk 7.5.2019 § 33

Palvelutyytyväisyyskysely järjestettiin 12.12.-31.12.2018. Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 500 yli 20-vuotiaalle kuntalaiselle. Vastauksia saatiin 140. Kysely on
aikaisemmin tehty vuosina 2008, 2011 ja 2015 osittain samoilla ja osittain eri kysymyksillä.
Kysymykseen ”Miten tyytyväinen olet Isonkyrön kunnan palveluihin yleensä?”, keskiarvosana oli 3,7/5, kun se vuonna 2015 oli 3,6/5.
Teknisen palvelualueen toimintoja ja palveluja käsiteleviä kysymyksiä oli yhteensä
12 kpl. Kuntalaiset olivat palveluihin keskimäärin melko- tai kohtalaisen tyytyväisiä..
Palvelutyytyväisyyskyselyn tuloksia esitellään tarkemmin kokouksessa.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, 06- 470 1111 etunimi.sukunimi@isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta merkitsee palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAPAUTUSHAKEMUS ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESIJOHTOVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA, ISOKYRÖ

Ymp.ltk § 7.5.2019 § 34
Kiinteistönomistaja on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön
kunnan vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon. Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiinteistönomistaja on hakenut kiinteistölle R:no xxx-xxx-xxx-xxx vapauttamista vesijohtoverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 9.1.2019.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee asumaton purkutalo.
- Vedenkulutus vuodessa on 0m3.
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Hakijan omistama kiinteistö on hakemuksen mukaan asumaton purkutalo. Kiinteistön vedenkulutus on 0m³ (2008-2018). Hakemuksen perusteella kiinteistön vapautukselle liittymisestä yleiseen vesijohtoverkkoon ei ole terveydensuojelullista estettä.
Jos kiinteistön omistaja, käyttötarkoitus tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä
merkittävästi lisääntyy, tulee yleiseen viemäriin liittymistä harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää hakijan kiinteistölle R:no xxx-xxx-xxx-xxx, vapautuksen vesijohtoverkostoon liittämisestä.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

7.5.2019

50

Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset
täyttävää talousvettä.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyttyvät. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta voidaan pitää vähäisenä.
Myöskään terveydensuojelullisesta näkökulmasta vapautukselle ei ole esteitä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 10 ja 11 §:t
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät:
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
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 kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
päätös, johon oikaisua haetaan
asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
31, 32, 34

Valitusaika
Valitusaika

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
14 päivää
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 27, 28, 29, 30, 33
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
__________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

