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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 22.10.2019 § 89

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 22.10.2019 § 90

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Luhtala ja Matti Latvakoski.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 22.10.2019 § 91
1. Hankintapäätös, Perttilän sillan päällysrakenteen kunnon tarkastus.
Tekninen johtaja on 30.9.2019 tilannut WSP Finland Oy:ltä Perttilän sillan kuntotarkastuksen. Tarkastustyö laskutetaan toteutuneiden työtuntinen mukaan, enimmäispalkkio on kuitenkin 3 000,00 € (alv 0%). Tarkastajalla tulee olla siltatarkastajan pätevyys.
Kyrönjoen ylittävä Perttilän silta on yli 100 vuotta vanha ja on edelleen jokapäiväisessä käytössä. Silta on peruskorjattu viimeksi vuonna 2012. Kuntotarkastuksella
halutaan varmistua sillan turvallisuudesta ja selvittää mahdolliset korjaustarpeet.
2. Hankintapäätös, Katujen ja yksityisteiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden
talvikunnossapito, päätös optiosta talvelle 2019-2020
Tekninen johtaja on 30.9.2019 päättänyt käyttää optiovuoden käytöstä katujen ja yksityisteiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta talvelle 2019-2020.
Samalla hintoihin tehdään sopimuksen mukainen indeksi korotus 3,9%.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitukset tiedokseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN KUNNALLISTEKNIIKAN U2.1 RAKENTAMISEN TILANNEKATSAUS JA URAKKAAJAN JATKAMINEN
Tekn.ltk 22.10.2019 § 92
Isonkyrön kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.11.2018 § 37 hyväksynyt Isonkyrön
kunnan talousarvion vuodelle 2019. Talousarviossa on varattu Lapinmäen alueen
Peltomaantie-Vehnätie sekä Pohjantietä 180m rakentamiseen 200 000 € ja Lapinmäen vesihuollon rakentamiseen 700 000 € määrärahat.
Tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.2.2019 § 20 päättänyt esittää kunnanhallitukselle Kuljetus Tuomet Oy:n jättämän tarjouksen hyväksymistä. Kunnanhallitus
on hyväksynyt teknisen lautakunnan esityksen kokouksessaan 4.3.2019 § 34, jolloin
Lapinmäen kunnallistekniikan U2.1 rakennusurakoitsijaksi on tullut valituksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 487.000,00 € (alv 0 %) jättänyt Kuljetus
Tuomet Oy.
Urakkasopimus on allekirjoitettu 29.3.2019 ja töiden tulee sopimuksen mukaan olla
valmiina viimeistään 25.11.2019.
Työmaa on edennyt pääosin aikataulussa ja tällä hetkellä työmaalla on käynnissä
sähkö- ja telekaapelien veto sekä jakavien ja kantavien rakennekerrosten asentaminen. Ventäläntien varteen rakennettava viemärilinja on aluillaan. Tarjouspyynnön
mukaan luiskien ja katurakenteiden pinnan viimeistelyt tehdään keväällä 2020 ja niiden tulee olla valmiit 15.6.2020 mennessä. Lisäksi tilaajan ja urakoitsijan välillä on
käyty keskustelua mahdollisuudesta siirtää vesilinjojen painehuuhtelu tehtäväksi keväällä 2020 ennen viimeistelytöitä, jolloin linjoihin ei jätettäisi vettä seisomaan talveksi.
Työmaan edetessä mm. maaperässä vastaan on tullut yllätyksiä, joihin suunnitteluvaiheessa ei ole osattu varautua. Yllätysten aiheuttamat lisätyöt on toteutettu urakkatarjouksen liitteenä olleen yksikköhintaluettelon mukaisilla suoritteilla ja hinnoilla.
Lisäksi sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien samanaikainen rakentaminen on osaltaan
estänyt urakoitsijan työvaiheiden etenemistä suunnitellun aikataulun mukaisesti. Lisätöiden aiheuttama viivästys urakka-aikaan on tuotu esiin myös työmaakokousten
yhteydessä. Urakoitsija esittää 16.10 päivätyssä lisätyöselvityksessä urakka-ajan pidentämistä 31 työpäivällä, jolloin urakkasuoritus valmistuisi viimeistään 15.1.2020.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:
- merkitä tiedoksi Lapinmäen kunnallistekniikan U2.1 rakentamisen tilannekatsauksen ja
- hyväksyy vesilinjojen painehuuhtelun tehtäväksi keväällä 2020 ennen viimeistelytöitä, sekä
- myöntää urakkasuorituksen valmiiksi saattamiseksi 18 työpäivän lisäajan siten,
että urakka valmistuu sopimuksen mukaisilta osin viimeistään 20.12.2019.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2019
Tekn.ltk 22.10.2019 § 93
Kunnanvaltuusto on 13.10.2014 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 24.1.2011 § 29 antanut sisäisen valvonnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta. Raportointiajankohdat ovat 30.4.,
31.8. ja 31.12 (tilinpäätös). Raportissa tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. Kunnanhallitukselle toimitettava tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko.
talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Osavuosiraportit on käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden
ennusteet osoittavat talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden toisen kolmanneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla
66,6 %. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta eri tulosyksiköiden tulojen ja
menojen toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.

Tekninen lautakunta 5000:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu pääosin suunnitellusti
Maatilat 5020:
Peltojen vuokrat laskutetaan lokakuulla. Tämänhetkisen arvion mukaan toimintatuotot eivät toteudu täysimääräisenä, johtuen alentuneista maavuokrista.
Muu kiinteistötoimi 5040:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöhuolto 5050:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Kaatopaikka ja jätehuolto 5400:
Toteutuma on suurempi kuin suunniteltu, johtuen uuden maankaatopaikan perustamiskustannuksista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Metsätilat 5600:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu pääosin suunnitellusti
Rakennuskaavatiet 5210 ja Yksityistiet 5220:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Vesilaitos 5300:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Viemärilaitos 5310:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Tukipalvelujen hallinto 5900
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Kiinteistöt 5910
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Uimahalli 5920
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Yleiset alueet 5930
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ateriahuolto 5940
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Ruokahuolto 5950
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Siivous 5960
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA
Tekn.ltk 22.10.2019 § 94
Insinööri Jukka Kosonen on 14.10.2019 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeillä pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteissä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ALASOININTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 95
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Alasoinintielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ANNALAN LATVA- JA POIKKITIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 96
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Annalan latva-ja poikkitielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ANTILAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 97
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Antilantielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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EKSTAMMIN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 98
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Ekstammintielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HANGASTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 99
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Hangastielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HEIKKILÄNMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 100
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Heikkilänmäentielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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HUHTALANTIE-HANGASTIE YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 101
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Huhtalantie-Hangastielle avustuksen liitteen
mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin
pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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HÄLVÄNTIE YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 102
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Hälväntielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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JUSSILAN-, RITAALAN- JA ANTILANVÄLITIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 103
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Jussilan-, Ritaalan- ja Antilanvälitielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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KAUPPILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 104
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Kauppilantielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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KORVENKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 22.10.2019 § 105
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 muutetun esityksen mukaan, että Korvenkujan hakemus hylätään liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen
yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019

154

LAPINLUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 106
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Lapinluhdantielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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LARVALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 107
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Larvalantielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019

156

LARVATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 108
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 hylätä Larvatien hakemuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätösehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
-

PÄÄTÖS:

antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen mukaisesti, mikäli Larvatien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti
22.11.2019 mennessä.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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LOUKONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 109
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Loukontielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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LUHDANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 110
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Luhdantielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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MARJAMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 111
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Marjamäentielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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OJALANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 112
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Ojalantielle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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PERÄTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 113
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 Perätien hakemus hylätään liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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RATOOPOHJANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 114
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Ratoopohjantielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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RAUHANKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 115
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Rauhankujalle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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RAUTATIEN-VUORIONTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 116
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Rautatien-Vuoriontielle avustuksen liitteen
mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin
pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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SARVIKANKAANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 117
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Sarvikankaantielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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SAVIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 118
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Savikujalle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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TERVAJOEN RANTATIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 119
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 hylätä Tervajoen rantatien hakemuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätösehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
-

PÄÄTÖS:

antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen mukaisesti, mikäli Tervajoen Rantatien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti 22.11.2019 mennessä.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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TERVAJOEN YKSITYISTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 120
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Tervajoen yksityistielle avustuksen liitteen
mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin
pohjalta.
PÄÄTÖS:

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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TUURILANTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 121
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 hylätä Tuurilantien hakemuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätösehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
-

PÄÄTÖS:

antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen mukaisesti, mikäli Tuurilantien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti
22.11.2019 mennessä.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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UITTISTENMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 122
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 hylätä Uittistenmäentien hakemuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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VALLIKUJAN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 123
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Vallikujalle avustuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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VANHA KORVENTIE-VESITORNINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 124
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 myöntää Vanha Korven-Vesitornintielle avustuksen liitteen mukaisesti. Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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VIINAMÄENTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Tekn.ltk 22.10.2019 § 125
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 30.9.2019. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 31 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 27,5 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 hylätä Viinamäentien hakemuksen liitteen mukaisesti.
Avustus pituus on määritelty maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin pohjalta.
TJ:N MUUTETTU EHDOTUS:
Kokouksen aikana tekninen johtaja teki seuraavan päätösehdotuksen,
Tekninen lautakunta päättää;
-

PÄÄTÖS:

antaa tekniselle johtajalle oikeuden päättää avustuksesta vahvistetun periaatteen mukaisesti, mikäli Viinamäentien tiekunta on järjestäytynyt lainmukaisesti
22.11.2019 mennessä.

Muutettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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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 92, 95-125
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 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
Hallintovalitus, pykälät

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
30 päivää
14 päivää

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

22.10.2019
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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 89,90,91,93,94
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 92, 95-125
___________________________________________________________________
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

