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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin.
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Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös
Valittiin Virpi Norokorpi ja Johanna Martikainen.
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Ympäristölautakunta, § 57,09.10.2018
Ympäristölautakunta, § 5,13.02.2019
Ympäristölautakunta, § 24,25.04.2019
Ympäristölautakunta, § 61,27.11.2019
Ympäristölautakunta, § 66, 11.12.2019
§ 66
Siivouskehote; uhkasakon tuomitseminen, osakas 1
HMKDno-2018-532
Ympäristölautakunta, 09.10.2018, § 57
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunnan vuosittain toteuttamalla ympäristökierroksella viime
vuonna 29.3.2017 kiinnitettiin huomiota epäsiistiin piha-alueeseen Jumesniementien
varressa. Piha-alueella oli varastoituna kymmenittäin romuautoja aiheuttamassa
epäsiisteyttä ympäristöön.
Kiinteistön omistajalle lähetettiin siivouskehoitus romuajoneuvojen ja muiden piha-
alueella olevien romujen siivoamiseksi sekä vaaralliseen jätteeseen kuuluvien akkujen
toimitettavaksi asianmukaiseen käsittelyyn.
Siivouskehotteen noudattamiseksi kiinteistöllä Pajarinne RN:o 3:77 suoritettiin
21.5.2018 tarkastus. Ko. kiinteistöllä olevan varastohallin pihassa sekä kiinteistöillä
Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN.o 3:6 oli useita romuajoneuvoiksi luokiteltavia
autoja, yhteensä noin 60 kpl. Tämä määrä edellyttäisi jo ympäristönsuojelulain
mukaista ympäristölupaa. Romuautojen määrä oli valitettavasti lisääntynyt vuoden
aikana. Aiemmin ulkosalla olleet akut oli toimitettu keräykseen. Piha-alueilla oli
edelleen varastoituna epäsiisteyttä aiheuttaen autonrenkaita ja muuta sekalaista
jätettä (metallia, rakennusjätettä yms.). Tarkastuksella mukana ollut kiinteistön osakas
Matti Rinne lupasi huolehtia romuajoneuvojen poistamisesta ja kiinteistön
siistimisestä kesän 2018 aikana. Takarajaksi ja seuraavaksi tarkastusajaksi sovittiin
31.8.2018.
Määräaikaan mennessä Matti Rinne oli ympäristöpalveluihin yhteydessä ja ilmoitti,
ettei henkilökohtaisten syiden ja poikkeuksellisen lämpimän kesän johdosta ollut
siivouskehoitetta noudattanut. Hänen kanssaan keskusteltiin toimien toteutuksesta
ja aikataulusta sekä siitä että siivouskehotteen rinnalla joudutaan hallinnollisesti
viemään pakkokeinomenettelyä (uhkasakko tai teettämisuhka). Matti Rinne lupasi
lisäksi toimittaa kuntaan sopimuksen romuajoneuvojen toimittamisesta keräykseen.
Koska annettuja kehotuksia ei ole noudatettu on ympäristölautakunnalla
mahdollisuus ottaa pakkokeinot, kuten kiinteä/juokseva uhkasakko tai teettämisuhka
kehoituksen tehosteena käyttöön. Ympäristölautakunta voi jätelain (646/2011) 129 §:n
sekä maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla käyttää uhkasakkolaissa (1113/1990)
määriteltyjä pakkokeinoja.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
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Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja
Mäkelä RN:o 3:77 omistajia ( Rinne Merja kuolinpesän osakkaat) poistamaan em. piha-
alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet ylimääräisistä romuista ja
jätteistä 31.12.2018 mennessä. Kehotteen noudattamiselle on annettu lisäaikaa
toteuttaa vaadittavat toimenpiteet.
Päävelvoite:
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:77 piha-alueiden
siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen
vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen. Metalliromun ja mahdollisen SER-
romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön.
Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen
muun jätteen toimittaminen jäteasemalle.
Velvoitteen tehoste:
Siivouskehotteen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa yhteensä 12 000 euron
kiinteän uhkasakon, siten että velvoitteen tehosteeksi jokaiselle kiinteistön
osaomistajalle kohdistuu 4 000 euron kiinteä uhkasakko.
Ennen velvoitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen
tekemistä on kaikkia asianosaisia kuultava (UhkasakkoL 22 §). Ympäristölautakunta
varaa asianosaisille mahdollisuuden selityksen antamiseen asiasta ja sen tehosteeksi
mahdollisesti asetettavasta uhkasakosta. Kuuleminen suoritetaan
erityistiedoksiantona.
Päätös
Hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta, 13.02.2019, § 5
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.10.2018 § 57 kehottanut kiinteistöjen
Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajia poistamaan piha-
alueilla ympäristön epäsiisteyttä aiheuttavat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-
alueet ylimääräisistä romuista ja jätteistä 31.12.2018 mennessä. Päätös on toimitettu
asianosaisille saantitodistuskirjeinä.
Rakennustarkastaja Timo Mäkelä on 15.1.2019 klo 15 käynyt paikalla tarkastamassa
tilanteen, asiasta etukäteen ilmoitettuaan. Hän on puhelimitse keskustellut asiasta M.
Rinteen kanssa, joka on kertonut toimittaneensa useita autoja paaliin ja kierrätykseen.
Tarkastushetkellä oli kuitenkin paljon lunta, joten piha-alueella olevien autojen
tunnistaminen tai laskeminen oli vaikeaa.
Todetaan, että lautakunnan antamaa kirjallista siivouskehotetta on lähdetty
toteuttamaan, mutta määräajan jälkeen työ oli vielä kesken. Ts. ympäristölautakunnan
antamaa siivouskehotteen määräaikaan ei ole noudatettu.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 166 § mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja
käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna
ympäristöä. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla
on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai
alueelta näkyvää maisemaa tai häiritse ympäröivää asutusta. Ympäristölautakunta
(rakennusvalvontaviranomainen) voi tehostaa maankäyttö- ja rakennuslain tai sen
nojalla annetun säännöksen perusteella antamaansa määräystä uhkasakolla (MRL 182
§).
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueet ja
niillä tapahtuva varastointi eivät noudata maankäyttö- ja rakennuslain 166 § ja 169 §
vaateita. Ympäristölautakunnalla on velvollisuus ryhtyä hallintopakkotoimiin ja asettaa
uhkasakko kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-
alueiden siistimisen tehosteeksi. Uhkasakkokäsittely kohdistetaan kyseisten
kiinteistöjen omistajiin, jokaista erikseen kehottamalla.
Ympäristölautakunta huomioi vuodenajan tuomat haasteet piha-alueen
siivouksen toteutuksessa, ja siten uhkasakkoa asettaessaan antaa vielä lisäaikaa
siivouskehotteen noudattamiseen. Kehotteen määräaika on siten 5.5.2019 ja
ympäristölautakunta suorittaa paikalla tarkastuksen maanantaina 6.5.2019 klo 15.
Mikäli siivouskehotetta ei ole em. määräaikaan mennessä noudatettu, asian käsittelyä
jatketaan uhkasakon tuomitsemisella.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta harkitsee kehotteen asettamista päävelvoitteen
noudattamiseksi.
Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja
Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( Rinne Merja kuolinpesän osakkaat) jokaista erikseen
poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet
ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee Merja
Rinteen kuolipesän osakasta Matti Rinnettä.
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden
siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen
vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen. Metalliromun ja mahdollisen SER-
romun sekä akkujen siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön.
Rakennusjätteen lajittelu ja toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen
muun jätteen toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on
toimitettava valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä
6.5.2019 klo 15.00.
Velvoitteen tehoste:
Siivouskehotteen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa yhteensä 12 000 euron
kiinteän uhkasakon, siten että velvoitteen tehosteeksi jokaiselle kiinteistön
osaomistajalle kohdistuu 4 000 euron kiinteä uhkasakko.
Ennen velvoitteen määräämistä ja tehosteen asettamista koskevan päätöksen
tekemistä on kaikkia asianosaisia kuultava (UhkasakkoL 22 §). Ympäristölautakunta
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varaa asianosaisille mahdollisuuden selityksen antamiseen asiasta ja sen tehosteeksi
mahdollisesti asetettavasta uhkasakosta 28.2.2019 mennessä. Kuuleminen
suoritetaan erityistiedoksiantona.

Asian käsittely:
Muutettu ehdotus: Ympäristötarkastaja muutti ehdotuksensa kohdan Päävelvoite
muotoon:
Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja
Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( Rinne Merja kuolinpesän osakkaat) jokaista erikseen
poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet
ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee Merja
Rinteen kuolipesän osakasta Matti Rinnettä.
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden
siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen
vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen tai muulla ympäristötarkastajan
hyväksymällä tavalla. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen
siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja
toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen
toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava
valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä 6.5.2019
klo 15.00.
Päätös
Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Ympäristölautakunta, 25.04.2019, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta on kokouksessaan 13.2.2019 § 5 varannut kiinteistöjen Pajarinne
RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 omistajalle/asianosaiselle
mahdollisuuden selityksen antamiseen siivouskehoteasiassa ja sen tehosteeksi
mahdollisesti asetettavasta uhkasakosta. Kuuleminen on suoritettu
saantitodistuskirjeenä, asianomainen on noutanut kirjeen 25.2.2019.
M. Rinne ei ole jättänyt erillistä kirjallista kannaottoa asiaan. Rakennustarkastaja on
18.4.2019 käynyt tilanteen kiinteistöllä toteamassa ja alueella
on kehotteen edellyttämiä siivoustoimia toteutettu. Valokuvat tilanteesta päätöksen
oheismateriaalina.
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 siistiytymiseksi
siivouskehotteen hallinnollista menettelyä jatketaan.
Ehdotus
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Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
Päävelvoite:
Ympäristölautakunta kehottaa kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja
Mäkelä RN:o 3:6 omistajia ( Rinne Merja kuolinpesän osakkaat) jokaista erikseen
poistamaan em. piha-alueilla olevat romuajoneuvot sekä siivoamaan piha-alueet
ylimääräisistä romuista ja jätteistä 5.5.2019 mennessä. Tämä kehote koskee Merja
Rinteen kuolipesän osakasta Matti Rinnettä.
Kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-alueiden
siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen
vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen tai muulla ympäristötarkastajan
hyväksymällä tavalla. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen
siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja
toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen
toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava
valvontaviranomaiselle tarkastuksella, joka toteutetaan kiinteistöillä 6.5.2019 klo 15.00
.
Päävelvoitteen tehoste:
Siivouskehotteen tehostamiseksi ympäristölautakunta asettaa yhteensä 12 000 euron
kiinteän uhkasakon, siten että velvoitteen tehosteeksi jokaiselle kiinteistön
osaomistajalle kohdistuu 4 000 euron kiinteä uhkasakko.
Päätös
Hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta, 27.11.2019, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Kiinteistöillä Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 on toteutettu
siivouskehotteen vaatimuksia.
Työn edistymistä on seurattu 7.5.2019 ympäristökierroksen yhteydessä. Tällöin
lopputarkastusajaksi sovittiin 15.8.2019. Matti Rinteen pyynnöstä henkilökohtaisiin
syihin vedoten tarkastus siirrettiin kuukaudella eteenpäin 16.9.2019. Tämän
jälkeen ympäristötarkastaja on käynyt 30.10.2019 ja rakennustarkastaja 15.11.2019
vielä paikalla toteamassa velvoitteen edellyttämän työn olevan edelleen
kesken. Lisäksi kiinteistöjen osaomistaja Matti Rinne on neuvotellut tarkastajien
kanssa työn etenemisestä, viimeksi 21.11.2019. Hänelle on kerrottu asian
etenemisestä nyt uhkasakon tuomitsemisvaiheeseen velvoitteen noudattamisen
venyttyä määrätystä.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
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Ympäristölautakunta toteaa, ettei annettua velvoitetta ole noudatettu saadusta
lisäajasta huolimatta ja tuomitsee velvoitetta koskevan lainvoimaisesti asetetun 4 000
euron kiinteän uhkasakon maksuun pantavaksi. Uhkasakon tuomitseminen
koskee kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6
osaomistaja Matti Rinnettä.
Lisäksi lautakunta päättää uuden kiinteän uhkasakon asettamisesta töiden loppuun
saattamiseksi.
Asianomaisen noudatettava uusittu päävelvoite on:
Huolehtia kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77, Rinne RN:o 3:21 ja Mäkelä RN:o 3:6 piha-
alueiden siivoaminen: autonromujen poistaminen ja toimittaminen viralliseen
vastaanottopaikkaan, josta saa romutustodistuksen tai muulla ympäristötarkastajan
hyväksymällä tavalla. Metalliromun ja mahdollisen SER-romun sekä akkujen
siivoaminen pihalta ja toimittaminen hyötykäyttöön. Rakennusjätteen lajittelu ja
toimittaminen jäteasemalle tai hyötykäyttöön. Mahdollisen muun jätteen
toimittaminen jäteasemalle. Romutustodistukset ja kuitit on toimitettava
valvontaviranomaiselle.
Uutta velvoitetta tulee noudattaa 60 vrk kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Velvoitteen tehostamiseksi uusi kiinteä uhkasakko on 2 000 euroa.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa esittelijä Kaisa Pieniluoma teki muutosesityksen: Asian käsittely
siirretään asian kokonaisvalmistelutilanteen vuoksi seuraavaan kokoukseen.
Lautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet kannattivat tehtyä muutosesitystä.
Päätös
Ympäristölautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen. Asian käsittely siirretään
seuraavaan kokoukseen.

Ympäristölautakunta, 11.12.2019, § 66
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta siirsi uhkasakon tuomitsemisen joulukuun kokoukseen.
Hakijalla on siten mahdollisuus noudattaa siivouskehotetta 11.12.2019 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
Kiinteistöillä Pajarinne RN:o 3:77 ja Mäkelä RN:o 3:6 on tehty tarkastus 11.12.2019.
Tilanne romuajoneuvojen määrän ja piha-alueiden siisteyden suhteen ei ole
merkittäväsi muuttunut.
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Kiinteistöillä Pajarinne RN:o 3:77 ja Mäkelä RN:o 3:6 on kaksi muuta osaomistajaa,
joiden osalta uhkasakon tuomitsemisprosessi on eri vaiheessa johtuen tiedoksianto-
ongelmista.
Kokonaisvalmistelutilanteen vuoksi ympäristölautakunta päättää käsitellä
uhkasakkojen tuomitsemisen kiinteistöjen Pajarinne RN:o 3:77 ja Mäkelä RN:o 3:6
kaikkien osaomistajien osalta samassa kokouksessa vuonna 2020.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
kiinteistön osaomistaja Matti Rinne
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§ 67
Vaivian ampumarata, kirjallinen lausuma
HMKDno-2018-318
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Vaivian ampumaradalle on ympäristölautakunta myöntänyt 16.3.2016 § 9
ympäristöluvan. Kyröskosken Metsästysyhdistys ry on toimittanut lupamääräys 8
mukaisen radan suojaus- ja kunnostussuunnitelman, joka sisälsi mm. raportin haitta-
aineiden hallinnan tarpeesta. Lisäksi yhdistys on toimittanut säännöllisesti
vuosikirjanpidon toiminnastaan.
Vaivian ampumaradan meluntorjuntaa on ollut tarpeen tehostaa ja yhdistys onkin
panostanut meluntorjuntatoimenpiteiden toteutukseen ja kehittänyt
ampumakatosten ääneneristävyyttä sekä rajoittanut ampuma-aikoja. Haitta-
aineraportin ja sen mittausten mukaan toiminnan vaikutukset ovat rajautuneet
ratavalleihin ja haulien putoamisalueelle. Vaikutuksia ympäristöön seurataan pohja- ja
pintavesinäyttein viiden vuoden välein sekä melumittauksin meluntorjuntatoimien
toteutuksen jälkeen.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta katsoo saaneensa Vaivian ampumaradan suojaus- ja
kunnostussuunnitelman tiedokseen. Vaivian ampumaradan toiminnassa tulee
noudattaa myönnettyä ympäristölupaa. Toiminnan ympäristövaikutusten seurannan
ja hallinnan osalta tulisi toteuttaa suunnitelmaa vuoden 2020 aikana suorittamalla
meluntorjuntatoimien tarkistusmittaukset, ellei niitä ole jo tehty sekä huolehtia pohja-
ja pintavesiseurannan näytteidenotosta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kyröskosken Metsästysyhdistys ry

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019
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§ 68
Rauhoitus luonnonmuistomerkiksi; Jaakon mänty ja Tiiliruukin mänty
HMKDno-2019-485
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunnalle on saapunut 3.12.2019 hakemus koskien Hämeenkyrön
kunnassa Heinijärven kylässä kiinteistöillä Viertola (108-403-6-84) ja Tiiliruukinmaa
(108-403-8-57) sijaitsevien kahden iäkkään männyn suojelemisesta
luonnonmuistomerkeiksi.
Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä
vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti
suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.
Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka
hallinnassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Rauhoitetun
luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty.
Luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla kunta päättää alueen omistajan hakemuksesta tai
suostumuksella 23 §:ssä tarkoitetun yksityisen omistamalla maalla olevan
luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta sekä merkitsemisestä. Hallintosäännön
mukaan ympäristölautakunta päättää luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta.
Kiinteistöjen Viertola (108-403-6-84) ja Tiiliruukinmaa (108-403-8-57) omistaja Aulis
Kokkonen on hakenut mäntyjen rauhoittamista luonnonsuojelulain 23 § ja 26 §:ien
mukaisesti. Naapurikiinteistön Hillu RN:o 8:93 omistajat Haapanen Erkki ja Haapanen
Riitta ovat antaneet suostumuksensa hakemukselle.
Männyt sijaitsevat Heinijärventieltä erkanevan peltotien vieressä n. 84 metrin
etäisyydellä toisistaan. Lähimpänä Heinijärventietä sijaitseva nk. Jaakon mänty
sijaitsee aivan kiinteistöjen rajalla, tarkemittauksen mukaisesti myös se sijaitsee
kiinteistöllä Tiiliruukinmaa RN:o 8:57. Jaakon männyn ympärysmitta 225 cm (1,5 m
korkeudelta) ja toisen männyn nk. Tiiliruukin männyn ympärysmitta on vastaavasti
205 cm ja sen vieressä kasvaa myös kaksi katajaa. Männyt ovat vielä elinvoimaisia ja
niiden oksastot ovat laajat ja tuuheat. Mäntyjen karkea ikäarvio on n. 200 vuotta.
Molemmat männyt ovat järeärunkoisia maisemapuita peltotien varrella. Vanhat
männyt ovat osa alueen maisemaa ja tarjoavat kumpikin oman ilmapiirinsä ja
kuuluvat osana paikalliseen historiaan sijaitessaan kiinteistöllä, jossa on aikanaan
tehtailtu tiiliä. Mäntyjen arvo maanomistajalle on merkittävä ja hänen tavoitteenaan
on säilyttää upeat männyt tuleville sukupolville ja mahdollistaa mäntyihin
tutustuminen myös muille kuntalaisille.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019
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Ympäristölautakunta päättää rauhoittaa Jaakon männyn ja Tiiliruukin männyn
kiinteistöllä Tiiliruukinmaa (108-403-8-57) luonnonmuistomerkeiksi
luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla.
Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettaessa männyt suojellaan kaikelta
vahingoittamiselta ja turmelemiselta. Männyt rauhoitetaan kokonaisuudessaan, joten
juuristot otetaan myös huomioon. Tiiliruukin männyn vieressä kasvavat katajat
sisältyvät myös rauhoitukseen. Rauhoitus ei estä kulkemista viereisellä peltotiellä eikä
vaikuta viereisten peltojen viljelyyn.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
hakija (erityistiedoksiantona), naapurikiinteistön omistajat, kunnanhallitus,
Metsähallitus

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019
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§ 69
Rauhoitus luonnonmuistomerkiksi; Romekivi
HMKDno-2019-485
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi
ympäristötarkastaja
Kunnan omistamalla kiinteistöllä Myllymattila (108-418-2-5) sijaitsee nk. Romekivi, joka
on aikoinaan ollut kolmen kylän yhteinen rajakivi. Romekivi on kiillegneissistä
muodostunut suuri ja sammaloitunut siirtolohkare. Kiven lounaispuolella noin 15
metrin etäisyydellä sijaitsee Romekivensuon suojeltu tervaleppäkorpi (0,25 ha) ja
Romekivensuon suurin lähde. Itse Romekivi ei kuitenkaan sijaitse suojelualueella.
Hämeenkyrönväylä -hankkeessa on huomioitu Romekivensuo ja sen läheisyydessä
sijaitseva Romekivi. Vaikuttavan siirtolohkareen arvon vahvistaminen ja
varmistuminen kiven säilymiseksi on maanomistajan velvollisuus. Rauhoittamisella
luonnonmuistomerkiksi vahvistetaan Romekiven merkitys ja varmistetaan siten sen
säilyminen koskemattomana myös tulevaisuudessa. Lisäksi Romekiven virallinen
suojeleminen on imagollisesti tärkeää paikallisille asukkaille ja paikalliselle
luonnonsuojeluyhdistys Kyrön luonto ry:lle.
Luonnonsuojelulain 23 §:n mukaan puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä
vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen
merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti
suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.
Luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää se viranomainen tai laitos, jonka
hallinnassa olevalla alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee. Rauhoitetun
luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Kunnan
hallintosäännössä on ympäristölautakunnalle annettu päätäntävalta
luonnonsuojelulain 26 ja 28 §:n mukaisesti luonnonmuistomerkit yksityismailla.
Romekivi on vaikuttava siirtolohkare, joka edellyttää oman erityisen arvonsa ja siten
kunnan tulee rauhoittaa kyseinen kivi luonnonmuistomerkiksi.
Ehdotus
Esittelijä: Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunta päättää rauhoittaa Romekiven Hämeenkyrön kunnan
omistamalla kiinteistöllä Myllymattila (108-418-2-5) luonnonmuistomerkiksi
luonnonsuojelulain 23 §:n nojalla. Luonnonmuistomerkiksi rauhoitettaessa
Romekiven siirtolohkare suojellaan kaikelta vahingoittamiselta ja turmelemiselta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta
Tiedoksi
kunnanhallitus, Metsähallitus

Pöytäkirja
11.12.2019
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Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019
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§ 70
Ilmoitusasiat
Ympäristölautakunnalle tiedoksi annettavat asiat:
1. Henkilöstösuunnitelma 2020 (Virrassa)
2. Vaasan hallinto-oikeuden päätös 07.11.2019 Dnro 01276/19/5107 valituksessa
maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa.
3. Kyrön Luonto ry:n Hyvä luontoteko -tunnus annettiin 28.11.2019 Annukka
Raipalalle tunnuksena aktiivisesta toiminnasta mm. Kanainsaaren
pitkospuureitin ja yhdistyksen historiikin edistämisessä.
4. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös (LSSAVI/18674/2019);
Kyrösjärven säännöstelyn lupaehdoista tilapäinen poikkeaminen, Hämeenkyrö,
Ylöjärvi, Ikaalinen; Kyröskosken Voima Oy
5. Kaavoitusarkkitehti on valinnut maankäyttöinsinöörin virkaan
maanmittaustekniikan insinööri AMK Henri Koivun. Työ alkaa sopimuksen
mukaan, kuitenkin viimeistään 1.2.2020.
6. Loppukatselmusmuistio maa-ainesten ottopaikalla Harjunpää, 108-415-133
7. Kaavoitusarkkitehdin viranhaltijapäätös 10.12.2019 § 6; Tontin varaus- ja
myyntipäätös Mahnalan asemakaava-alue kortteli 102 tontti 3
8. Rakennusvalvonnan tilastot vuodelta 2019; Valmistuneet huoneistot ja
lupatilasto
Ehdotus

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019
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Hallintovalitus
§68, §69
Hallintovalitus
Valituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun
ottamatta.
Valituskirjelmä ja sen toimittaminen
Valituskirjelmään on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä saantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
päätös, johon haetaan muutosta
muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valitukseen liittää seuraavat asiakirjat:
päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen (alkuperäinen tai kopio)
tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja
Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan nimi, ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ennen
valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat
käytettävissä valitusajan viimeisenä päivänä ennen kello 16.15. Myöhästynyt valitus
jätetään aina tutkimatta.
Valitusviranomainen
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puh: 029 56 42210
faxi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallinto-oikeus perii asian käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuismaksulaki
1455/2015).

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019

8/2019

19 (20)

Muutoksenhakukielto
§66
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)

Hämeenkyrö
Ympäristölautakunta

Pöytäkirja
11.12.2019
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Oikaisuvaatimus
§67
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa 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 Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan
ympäristölautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

