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Taijala Beata
Salo Pentti
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Frusti Jani
Ikola Maria
Latvakoski Matti
Luhtala Maria
Mielty Teija
Varpula Tapani
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,saapui klo18.04 § 34
Jani Frustin varajäsen

Rajamäki Sirkku
Hänninen Petri

khall:n edustaja
tekninen johtaja,
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
kunnanrakennusmestari
palvelupäällikkö
palvelupäällikkö
nuorisovaltuuston edustaja

Perttilä Jukka
Mantila Juha
Kattelus Sari
Lehtimäki Tytti
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

34 - 39

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

Beata Taijala
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
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Pöytäkirjanpitäjä

Petri Hänninen

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

Isonkyrön kunnanvirastossa

29.3.2019

Allekirjoitus

Pentti Salo
PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Juha Annala

Aika ja paikka

Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi 2.4.2019 sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00 -14.00

Virka-asema

Allekirjoitus

Todistaa

Toimistosihteeri

Minna Vakkila
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 28.3.2019 § 34

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 28.3.2019 § 35

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Salo ja Juha Annala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 28.3.2019 § 36
1.

Hankintapäätös, Lapinmäen asuntoalue vaihe 1, Jätevesipumppaamojen hankinta 18.3.2019 § 14.
Tekninen johtaja on päättänyt hankkia Isonkyrön kunnan Lapinmäen asuntoalue
vaihe 1:n jätevesipumppaamot sähkökeskuksineen (2kpl) Oy Grundfos Pumput
Oy:ltä yhteishintaan 36 890,00€ (alv0%).

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedokseen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MARTTILANTIEN KATUSUUNNITELMA
Tekn. ltk 28.3.2019 § 37

Marttilantien katusuunnitelmaehdotus on valmistunut 21.3.2019. Piirustusten suuresta koosta johtuen niitä ei ole asetettu pöytäkirjan liitteeksi, vaan ehdotus esitellään kokouksessa.
Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus
tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.
Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava
suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoituksen
lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on
annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.
Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää:
-

hyväksyä Marttilantien katusuunnitelman ja

-

asettaa sen nähtäväksi 14 pv ajaksi Maankäyttö- ja rakennusasetus § 43 mukaisesti, sekä

-

pyytää lausunnot alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilta ja haltijoilta
Maankäyttö- ja rakennusasetus § 43 mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SOPIMUS YLEISEN UIMARANNAN YLLÄPIDOSTA

Tekn.ltk 28.3.2019 § 38

Isonkyrön kunnan ja Kalliojärven Camping-Alue Oy:n välillä on voimassa 17.5.1995
allekirjoitettu sopimus yleisen uimarannan rakentamisesta ja ylläpidosta. Sopimuksessa Kalliojärven Camping-Alue Oy on sitoutunut rakentamaan yleisen uimarantaalueen ja ylläpitämään aluetta siinä tarkoituksessa vähintään vuoden 2015 loppuun
saakka. Kunta korvasi yleisen uimarannan käyttäjille tarkoitettujen WC- ja pukeutumistilojen rakentamisesta 75.000 markkaa. Lämpimänä kesäpäivänä kyseisellä uimarannalla on yli 100 kävijää.
Yhtiön kanssa on neuvoteltu uudesta toistaiseksi voimassaolevasta sopimuksesta.
Sopimuksella kunta maksaisi Kalliojärven Camping-Alue Oy:lle uimarannan ylläpidosta 2.500 euron vuosittaisen korvauksen. Korvauksen arvioidaan kattavan uimarannan säännöllisestä siivouksesta sekä wc-tilojen siivouksesta ja ylläpidosta yhtiölle
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi kunta toimittaisi uimarannalle aikaisemman käytännön mukaisesti yhden kasettikuormallisen hiekkaa vuodessa.
Osapuolet ovat lisäksi nähneet tarpeellisena uusien pukukoppien rakentamisen rannan tuntumaan. Yhtiö on teettänyt kahdesta pukukopista piirustukset sekä kustannusarvion (4.277 €, sis. alv 24 %). Yhtiö vastaisi pukukoppien rakennuttamisesta.
Kunta avustaisi pukukoppien rakentamista 50 %:lla toteutuneista rakentamiskustannuksista, kuitenkin enintään 50 %:lla kustannusarviosta.
Oheismateriaalina jaetaan aikaisempi sopimus yleisen uimarannan rakentamisesta
ja ylläpidosta, uusien pukukoppien kustannusarvio ja pukukoppien piirustukset.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Petri Hänninen ja kunnanjohtaja Tero Kankaanpää, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteen
mukaisen sopimuksen yleisen uimarannan ylläpidosta.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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METSIENHOITOSOPIMUKSEN SOLMIMINEN

Tekn.ltk 28.3.2019 § 39
Isonkyrön kunnan omistuksessa on noin 650 ha metsää. Kunnan tavoitteena on hoitaa omistamiaan metsiä taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, sekä hoitaa
omistamiaan metsiä ammattilaisen laatiman metsienhoitosuunnitelman mukaisesti.
Metsänhoitosuunnitelma on päivitetty viimeksi vuonna 2015. Metsien hoidon pääpaino on lähivuosina nuorten metsien hoidossa.
Tekninen palvelualue on neuvotellut paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa yhteistyöstä kunnan omistamien metsien hoidosta. Yhteistyöneuvottelujen pohjalta on
laadittu Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa sopimusluonnos Isonkyrön kunnan omistamien metsien suunnitelman mukaisesta hoidosta.
Mahdollisen sopimuksen syntymisen jälkeen metsänhoitoyhdistys tekee maastokierroksen palstoittain ja päivittää metsänhoitosuunnitelmaan viimeksi kuluneiden vuosien aikana tehdyt toimenpiteet.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää tehdä sopimusluonnoksen mukaisen metsänhoitosopimuksen Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaa ry:n kanssa.

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 37, 39
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian-osaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 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 oi-kaisua 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
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
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. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

34,35,36,38
________________________________________________________________

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

37, 39
___________________________________________________________________

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

