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Tekninen lautakunta, § 61,21.08.2018
Tekninen lautakunta, § 108, 10.12.2019
§ 108
Avustushakemus, Sasi-Palkon yksityistien perusparannus
HMKDno-2016-249
Tekninen lautakunta, 21.08.2018, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkko-Liisa Vänttinen
pirkko-liisa.vanttinen@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Sasi-Palkon yksityistien tiekunta (kokous 12.6.2018) hakee kunnan avustusta tien osan,
n. 400 m Miharintien liittymästä vt:n 3 suuntaan, perusparannushankkeeseen. Tietä
on perusparannettu aiemmin n. 360 m alkaen vt:ltä 3 ja tekninen lautakunta avusti
aiempaa peruskorjausta 20 %:n osuudella toteutuneista kustannuksista.
Valtuuston päätöksen 27.11.2000 § 51 mukaan kunta avustaa yksityisteiden
perusparantamista valtuuston 30.9.1996 asettamien vaatimusten mukaisille
teille, teknisen lautakunnan harkinnan mukaan. Kunnan avustus on 15 - 20 %
kokonaiskustannuksista. Avustusta myönnetään tarkoitukseen varatun määrärahan
puitteissa. Kunnan avustuksella ei ole valtion avustusehtoa.
Tiekunta on toimittanut kuntaan tien osan peruskorjaussuunnitelman, jonka mukaan
hankkeen kustannusarvio on n. 9900 euroa.
Sasi-Palkon yksityistie on 2008 m pitkä, kunnan hoidossa oleva yksityistie. Yksityistiellä
on vilkas läpikulkuliikenne mm. Sasin päiväkodin takia. Tieosuudella on 7
ympärivuotista asuinkiinteistöä sekä kolmen karjatilan maatalousliikennettä.
Talousviossa on yksityistieavustuksiin varattu 37 800 euroa. Kuluvan vuoden
kunnossapitoavustukset on maksettu ja avustuksiin varatusta määrärahasta on jäljellä
10 744 euroa.
Oheismateriaali: avustushakemus liitteineen
Ehdotus
Esittelijä: Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta myöntää Sasi-Palkon yksityistien tiekunnalle tien
peruskunnostukseen avustusta 20 % toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään
1 980 euroa.
Päätös koskee vuonna 2018 toteutettavia töitä. Avustus maksetaan esitettyjä
maksutositteita vastaan.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Valmistelija / lisätiedot:
Pirkko-Liisa Vänttinen
Sasi-Palkon yksityistien tiekunta hakee kunnan avustusta vuonna 2018 suoritetun tien
osan perusparannuksen loppuunsaattamiseksi.
Tekninen lautakunta myönsi tiekunnalle perusparannusavustusta 21.8.2018 tien
osan Miharintien liittymästä vt:n 3 suuntaan (n. 400 m), kunnostukseen. Avustusta
myönnettiin 20 % toeutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 1 980 euroa.
Vuonna 2018 avustusta maksettiin 1 266,48 euroa.
Avustushakemuksen (päiväys 15.9.2019) mukaan vuonna 2018 tehty peruskunnostus
saatettiin loppuun vuonna 2019, jolloin kustannukset olivat 2 365,77 euroa.
Vuoden 2019 talousarviossa yksityistieavustuksiin on varattu 37 700 euroa.
Kunnossapitoavustukset on maksettu ja määrärahasta on jäljellä 11 947 euroa.
Oheismateriaali: avustushakemus 15.9.2019 ja avustushakemus 14.6.2018
Ehdotus
Esittelijä: Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta myöntää Sasi-Palkon yksityistien tiekunnalle tien
peruskunnostukseen avustusta 20 % vuonna 2019 toteutuneista kustannuksista eli
473,15 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
Sasi-Palkon yt:n tiekunta, maanrakennusmestari, hallitus
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§ 109
Laskujen hyväksyminen; tekniset palvelut
HMKDno-2017-599
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Tekninen lautakunta on päättänyt teknisten palvelujen laskujen hyväksyjistä viimeksi
05.11.2019
Tämän jälkeen on valittu uusi maanrakennusmestari ja tekninen johtaja.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta päättää teknisten palvelujen laskujen hyväksyjät seuraavasti:
Hallinto- ja toimistopalvelut:
toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson sekä toimistosihteeri Raija Vuorinen
Kiinteistötoimi:
kiinteistöpäällikkö Mika Wallin ja rakennuspäällikkö Juha Haapanen
Siivous- ja ruokapalvelut:
ruokapalvelupäällikkö Jennileena Kamppari ja siivouspäällikkö Tarja Koski
Kunnallistekniikka:
maarakennusmestari Pekka Toivio ja kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma
Ympäristöpalvelut:
kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen (ympäristöpalvelut kokonaisuudessaan),
rakennustarkastaja Timo Mäkelä (rakennusvalvonta), ympäristötarkastaja Kaisa
Pieniluoma (ympäristönsuojelu), maankäyttöinsinööri (maankäyttö)
Vesihuoltolaitos:
kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Jari Luoma ja maarakennusmestari Pekka Toivio
Investointihankkeet:
päätökseen perustuva hankkeen vastuuhenkilö tai tekninen johtaja
Tekninen johtaja voi hyväksyä kaikki palvelualueen laskut.
Toimistopäällikkö voi hyväksyä keskitetysti jaettavat laskut kuten esim. keskitetysti
jaettavat it-laskut, paperinkeräyslaskut yms.
Päätös on voimassa toistaiseksi kunnes muutostarvetta ilmenee.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
teknisen toimiston henkilökunta ja laskentapäällikkö
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§ 110
Valtuustoaloite 5/2019; muovinkeräyspisteet Kirkonkylän ja Kyröskosken taajamiin
HMKDno-2019-217
Valmistelija / lisätiedot:
Kaisa Pieniluoma
Valtuuston kokouksessa 29.4.2019 jätti Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä
(aloitteen 1. allekirjoittaja Heimo Nordfors) valtuustoaloitteen muovinkeräyspisteiden
järjestämiseksi Kirkonkylän ja Kyröskosken taajamiin.
"Suomessa kierrätettävän muovin määrä pyritään moninkertaistamaan vuoden 2025
loppuun mennessä. EU:n asettaman jätehierarkian mukaan jätteitä tulee vähentää,
uudelleen käyttää, kierrättää ja hyötykäyttää. Yli kymmenen tuhannen asukkaan taajamiin
(huom. ei kuntiin) Suomen Uusiomuovi Oy:llä on velvoite järjestää muovin keräyspisteet.
Valitettavasti tämä velvoite ei koske ainakaan vielä kuntakohtaisesti.
Monen kuntalaisen suusta olemme kuulleet toiveen saada muovin keräyspisteet myös
Hämeenkyröön. Tämä sopii jo imagollisestikin Pirkanmaan Vihreälle Helmelle.
Hämeenkyrön Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa olla ajassa mukana ja esittää
valtuustoaloitteen muovinkeräyspisteiden järjestämiseksi Kirkonkylän ja Kyröskosken
taajamiin."
- - -
Ympäristötarkastajan lausunto:
Valtuustoryhmän aloite on hyvin ajankohtainen ja perusteltu, huomioiden kunnan
strategia ja tavoitteet. Hinku-tavoitteiden mukaisesti kunnassa tulee pyrkiä
ehkäisemään jätteen syntyä ja parantaa jätteiden asianmukaista lajittelua. Myös
kuntalaisilta on tullut useita yhteydenottoja muovinkeräyksen toteuttamiseksi viime
vuosina.
Jätelain (646/2011, 8 §) yleisen etusijajärjestyksen mukaan ensisijaisesti tulee vähentää
syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Toissijaisesti syntyvää jäte tulee pyrkiä
käyttämään uudelleen tai kierrättää materiaalina. Ja mikäli materiaalin kierrätys ei
jätteen epäpuhtauksien tai tekniikka syiden johdosta onnistu, niin se tulee hyödyntää
energiana. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä ei ole vielä vaadetta muovin
erilliskeräykselle. Jätehuoltomääräykset ovat muuttumassa ja päivittymässä
samanaikaisesti, kun jätelakia päivitetään kierrätyksen tehostamiseksi. Jätelakiin on
tulossa materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet koskien myös muovipakkauksia.
Lakiuudistuksen taustalla ovat EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin,
kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset. Nämä EU:n jätesäädöspaketin
edellyttämät lainsäädäntömuutokset on annettava 5.7.2020 mennessä.
Pakkausmateriaalien keräysvastuu on Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:llä, jolla on
muovipakkausten keräilyastiat pääasiassa kauppojen pihoissa. Ekopisteisiin
erilliskerätyt muovipakkaukset kuljetetaan Riihimäelle Fortumin muovijalostamoon,
jossa noin 70 prosenttia hyödynnetään materiaalina ja 30 prosenttia energiana.
Kierrätysmuovia käytetään muun muassa ämpäreiden ja muovikassien raaka-aineena.
Muovipakkausten lajittelussa on erityisen tärkeätä huolehtia, että keräysastiaan saa
laittaa vain puhtaita muovipakkauksia. Jos pakkauksen puhdistamiseen tarvitaan
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lämmintä vettä ja pesuainetta, on silloin ympäristön kannalta parempi ratkaisu laittaa
pakkaus sekajätteeseen ja siten hyödyntää energiana Tammervoiman
hyötyvoimalassa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella on muovipakkausten
kiinteistökohtaista keräystä toteutettu vain kaupunkiseudun kunnissa tämän vuoden
aikana.
Hämeenkyrön Kyröskoskella on Rinki Oy:n ekopisteessä kolme muovinkeräysastiaa
ollut käytössä jo parisen vuotta. Viime vuonna kerätyn kierrätysmuovin määrä oli 15,9
tn ja nyt näyttäisi keräysmäärän kasvaneen n. 30 % edellisvuodesta. Hämeenkyrössä
on kuntalaisilta saadun palautteen mukaan tarve erityisesti saada oma
muovinkeräyspiste Kirkonkylään. Rinki Oy:n kanssa asiasta on neuvoteltu jo aiemmin
ja nyt aloitteen johdosta vielä tiiviimmin. Rinki Oy:n tavoitteena on sijoittaa
muovinkeräyspisteet ensisijaisesti kauppojen yhteyteen, koska kaupat myyvät
pakkauksia, ja siten tavoitetaan laajempi kävijä- ja käyttäjäkunta sekä materiaalivirrat.
Valitettavasti neuvottelut ovat olleet tuloksettomat, koska Rinki Oy ei ole
suunnittelemassa uusia muovipakkausten keräyspisteitä ennen kuin jätelain
muutokset ja sen tuomat velvoitteet ovat tiedossa. Aloite ja toiveet
muovinkeräyspisteiden lisäämisestä on kirjattu ja menevät tuottajayhteisölle
käsiteltäväksi, jossa päätökset tehdään pari kertaa vuodessa. Muovinkeräystä on
tavallisesti lisätty silloin, jos tarvitaan tasaavaa keräystä, siten ettei keräyspisteiden
ylitäyttyminen aiheuta roskaantumista. Kunnalla on myös halutessaan jätelain
mukainen mahdollisuus täydentää tuottajien keräystä järjestämällä keräystä
kustannuksellaan. Tällöin kunta kustantaa keräysastian ja sen tyhjennyksen sekä
vastaa keräyspaikan siivouksesta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä on saatu alustavat
kustannukset muovinkeräyksen lisäyksestä.
- kunta vuokraa kaksi muovinkeräysastiaa (yht. 5 m3) Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä,
kustannus 30 €/kk (alv 0 %)
- astioiden tyhjennysväli aluksi kerran kuukaudessa 142,60 €/kk (alv 0 %) sisältäen 79 €
kuljetusauton siirtymäkustannuksen Ylöjärveltä Hämeenkyröön
- muovinkeräyksen kustannukset 172,60 €/kk ja 2071,20 €/vuosi (1 tyhjennys/kk)

Ehdotus
Esittelijä: Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrön
kunta strategiansa mukaisesti edistäisi jätteiden lajittelua alueellaan ja ottaisi
muovinkeräyksen lisäyksen Hämeenkyrön Kirkonkylän alueelle huomioon vuoden
2021 talousarviossa. Muovinkeräysastiat voidaan sijoittaa terveyskeskuksen
parkkialueelle lähelle ekopistettä.
Asian käsittely
Keskustelun kuluessa Saija Palonen teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta esittää vastaukseksi valtuustoaloitteeseen, että Hämeenkyrön
kunta strategiansa mukaisesti edistäsi jätteiden lajittelua alueellaan ja ottaa
Hämeenkyrön Kirkonkylän alueelle muovinkeräyksen tammikuussa 2020.
Muovinkeräysastiat voidaan sijoittaa terveyskeskuksen parkkialueelle lähelle
ekopistettä.
Lautakunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet kannativat muutettua päätösehdotusta.
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Tekninen lautakunta, § 88,24.09.2019
Tekninen lautakunta, § 111, 10.12.2019
§ 111
Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys
HMKDno-2019-74
Tekninen lautakunta, 24.09.2019, § 88
Valmistelijat / lisätiedot:
Jari Luoma, Satu Hyötylä
jari.luoma@hameenkyro.fi, satu.hyotyla@hameenkyro.fi
kunnallistekniikan rakennuspäällikkö, tekninen johtaja
Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan
yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä
osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Vesihuollon
kehittämissuunnitelma on tarkoitettu kunnan vesihuollon suunnittelun välineeksi ja
vesihuollon tavoitteita määritteleväksi asiakirjaksi. Vaikka vesihuollon kehittäminen
lain hengessä on pakollista, vesihuollon kehittämissuunnitelman laatiminen on
nykyisin vapaaehtoista, eikä suunnitelma ole kuntaa tai muita tahoja sitova
oikeusvaikutteinen asiakirja. Tämä suunnitelma korvaa Hämeenkyrön kunnan vuonna
2010 päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman.
Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää kunnan vesihuollon
nykytila, kehittämistarpeet ja esittää kehitysratkaisut. Suunnitelma kattaa vesihuollon
kehittämisen sekä vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla, että niiden ulkopuolella.
Tämän vesihuollon kehittämissuunnitelman on laatinut Hämeenkyrön kunnan
toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka.
Kehittämissuunnitelman pääpainopisteenä ovat nykyisten vesihuoltoverkostojen
ulkopuolella olevat kiinteistöt. Suunnitelmassa on selvitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja
haja-asutusalueiden verkostojen rakentamiselle ja ehdotettu toimenpiteitä
vesihuollon kehittämiseksi.
Hanketyöryhmään ovat osallistuneet: Satu Hyötylä, Hämeenkyrön kunta, Tekninen
johtaja Jari Luoma, Hämeenkyrön kunta, Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö Helena
Ylinen, Hämeenkyrön kunta, Kaavoitusarkkitehti Kaisa Pieniluoma, Hämeenkyrön
kunta, Ympäristötarkastaja Jori Alanko, Hämeenkyrön kunta, Maankäyttöinsinööri
Jukka Jokihaara, Ramboll Finland Oy, Projektipäällikkö Oona Juntunen, Ramboll Finland
Oy, Suunnittelija Eliisa Toikkanen, Ramboll Finland Oy, Suunnittelija Armi Tuominen.
Työn laatimiseen on lisäksi osallistunut Kyröskosken Vesihuolto Oy:n ja
vesiosuuskuntien edustajia. Vesiosuuskunnille järjestettiin esittely- ja
keskustelutilaisuus heidän tarpeidensa huomioimiseksi suunnitelmassa.
Suunnitelman laadinnan aikana havaituille kehittämisalueille suoritettiin kysely
asukkaiden halukkuudesta liittyä keskitetyn viemäröinnin piiriin.
Hämeenkyrön vesihuollon kehittämissuunnitelma 2019 on päivitys vuonna 2010
laadittuun vesihuollon kehittämissuunnitelmaan nähden. Viime vuosina
merkittävimpiä hankkeita on ollut runko- ja kokoojaviemäreiden rakentaminen haja-
asutusalueille sekä vuoden 2010 kehittämissuunnitelmasta poiketen oman uuden
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jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Verkosto ei ole laajentunut kaikille alueille
edellisessä suunnitelmassa esitetyssä aikataulussa. Toteuttamatta jääneet kohteet
tarkastellaan soveltuvin osin uudelleen tässä suunnitelmassa. Päivitetty
kehittämissuunnitelma 2019 sisältää kunnan vesihuollon toimintaympäristön ja
nykytilankuvauksen, vesihuollon toiminta-alueiden ja niiden ulkopuolisten alueiden
kehittämisen, keskitetyn viemäröinnin liittymishalukkuus kyselyn ja
toimenpideohjelman kustannusarvioineen.
Vuoteen 2030 esitettyjen kehittämistoimenpiteiden karkea kustannusarvio on noin 5,1
miljoonaa euroa. Vesihuoltoverkostojen laajentamisen karkea kustannusarvio 4,9
miljoonaa euroa, vedenottamon UV-laitteen hankinta 20 000 euroa,
Jätevedenpuhdistamon hiekkasuodattimien virtaaman jaon automatisointi ja lieteen
kuivaimen uusinta yhteensä 170 000 euroa ja muut 35 000 euroa. Lisäksi vuosittaisiksi
kustannuksiksi on arvioitu 155 000€ vuodessa, josta 150 000 euroa on Hämeenkyrön
vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostojen saneerauksia. Kaikki esitetyt haja-
asutusalueiden vesihuoltoverkostojen laajentumishankkeet etenevät sitovien
liittymishalukkuuskyselyiden, suunnittelun ja kustannusarvioiden päivittämisen
kautta. Uusilla asemakaava-alueilla vesihuoltoverkostoja toteutetaan kaavoituksen
toteutumisen mukaan. Osaran alueella selvitetään ensimmäisessä
yhteistyömahdollisuudet Osaran maaseutuoppimisyksikön kanssa. Pinsiö-Pentinmaan
alueilla käynnistetään selvityksiä yhteistyössä Ylöjärven Veden kanssa jätevesien
viemäröimiseksi Ylöjärven Veden verkostoon.
Tekninen lautakunta pyytää lausunnot kunnan ympäristö- ja terveysviranomaiselta,
kunnan alueella toimivilta vesiosuuskunnilta ja -laitoksilta, naapurikunnilta ja -
kaupungeilta sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta.
Kehittämissuunnitelman luonnoksesta laaditaan tiedote paikallislehdille ja
järjestetään erillinen yleisötilaisuus. Kehittämissuunnitelman luonnos on nähtävillä
kunnan Internet-sivuilla ja kuntalaiset voivat antaa luonnoksesta kirjallisia
muistutuksia ja huomioita sekä suullista palautetta yleisötilaisuudessa.
Lausuntokierroksen ja mahdollisten muutosten jälkeen suunnitelma esitetään
valtuuston hyväksyttäväksi.
Oheismateriaali: Vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteineen
Ehdotus
Esittelijä: Satu Hyötylä, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää asettaa vesihuollon kehittämissuunnitelman nähtäville ja
pyytää siitä lausuntoja 30.11.2019 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 10.12.2019, § 111
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
kunnallistekniikan rakennuspäällikkö

Hämeenkyrö
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
10.12.2019

11/2019

13 (18)

Vesihuollon kehittämissuunnitelmasta on nähtävilläoloaikana saatu kuusi yhteensä
kannanottoa ja lausuntoa jotka ovat päätöksen liitteinä.
Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon (terveystarkastaja) lausunnossa
kiinnitettiin huomiota vesiosuuskuntien määrään joita ei toivota enää lisättävän vaan
mieluummin supistettavan. Lausunnossa otettiin myös kantaa vesiosuuskuntien
velvollisuuksiin riskienhallinnassa ja vedenlaadun tarkkailuun.Osuuskuntien
yhteistyötä kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa toivotaan myös tiivistettävän.
Esitys: Kehittämissuunnitelmaan lisätään vesiosuuskuntien kohdalle "Vesiyhtymä tai -
osuuskunta on vastuussa talousveden laatuvaatimusten täyttymisestä
liittymiskohtaan (mittakaivo) saakka, mikä edellyttää säännöllistä talousveden laadun
tutkimista.”
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa pyydetään päivittämään vesihuollon toiminta-
alueet mahdollisimman pikaisesti . Lausunnossa kehoitetaan kuntaa varmistamaan,
että saneerausinvestoinnit ovat riittävät korjausvelan hallitsemiseksi ja
laskuttamattoman ja vuotovesien osuuden pienentämiseksi. ELY-keskus näkee hyvänä
sen, että Hämeenkyrön kunnalla on selkeä ja aktiivinen roolin alueensa vesihuollon
kehittämisessä, toimien kehityshankkeiden alustavana toteuttajana ja
vesihuoltolaitosten yhteisten häiriötilanteisiin varautumisharjoitusten organisoijana.
ELY-keskus muistuttaa, että pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset on tarkastettu.
Pohjavesialueiden tiedot ovat tarpeen päivittää kehittämissuunnitelmaan ja sen
liitteeseen 4.
Esitys: Pohjavesialueet päivitetään kehittämissuunnitelmaan valmistuneiden
luokitusten ja rajausten mukaisiksi.
Ikaalisten kaupungin teknisen lautakunnan lausunto: Tekninen lautakunnalla ei ole
huomautettavaa Hämeenkyrön kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan.
Nokian Vesi Oy:n lausunnossa pyydetään huomioimaan mahdollisissa
poikkeustilanteissa Nokian tarve saada normaalitilannetta enemmän vettä.
Esitys: Poikkeustilanteissa autetaan aina mahdollisuuksien mukaan kuitenkin niin
ettei se haittaa vedenjakelua Hämeenkyrön omille asiakkaille. Lausunto ei aiheuta
muutoksia kehittämissuunnitelmaan
Pentinmaan nuorisoseuran katsoo kannanotossaan, että vesihuollon kehittäminen
Pentinmaan alueella tulee tehdä kehittämissuunnitelman kohdassa 8.3.2 mainittuna
vesihuoltolaitoksen toteuttama hankkeena. Kuitenkin niin, että edellytetty
liittymishalukkaiden määrä tulisi asettaa korkeintaan 50 % tasolle.
Esitys: Ennen viemäröintihankkeeseen ryhtymistä liittymishalukkuus ja muut
hankkeesen vaikuttavat seikat selvitetään aina tapauskohtaisesti. Kannanotto
ei aiheuta muutoksia kehittämissuunnitelmaan.
Yksityishenkilön kannanotossa otetaan kantaa mm. vesihuoltolaitoksen taksoihin,
edellisen suunnitelmaan, väestöennusteeseen, toiminta-alueisiin,
jätevedenpuhdistamoon ja vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen. Kannanotossa
ehdotetaan ettei vesihuollon kehittämissuunnitelmaa hyväksytä koska siinä on
runsaasti epätarkkukksia ja virheitä.
Esitys: Kannanotto ei aiheuta muutoksia kehittämissuunnitelmaan.
Oheismateriaali: saapuneet lausunnot ja kannanotot sekä vesihuollon
kehittämissuunnitelma ja liitteet 1-2
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Ehdotus
Esittelijä: Jari Luoma, kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
Tekninen lautakunta hyväksyy kehittämissuunnitelmaan esitetyt lisäykset ja esittää
lisäyksillä korjattua vesihuollon kehittämissuunnitelmaa hyväksyttäväksi
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.
Päätös
Hyväksyttiin
Tiedoksi
kunnanhallitus/valtuusto
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§ 112
Ilmoitusasiat
Tekniselle lautakunnalle tiedoksi annettavat asiat:
1. Kurjenmäkikodin peruskorjaus, vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 26.8.2019
2. Työmaakokouspöytäkirjat
Sammontie - Väinämöisentie vesihuollon saneeraus aloituskokous 26.9.2019
Eteläntien asemakaava-alueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen
aloituskokous 26.9.2019
3. Siuron reitin yhteistarkkailu vuonna 2018
4. Tiedote sähkönhintakiinnityksistä
5. Talousarvio 2019, investointihankkeiden toteuma 4.11.2019 (Virrassa)
6. Käyttötalouden toteutuma 10/2019 (Virrassa)
7. Työmaakokouksen nro 3 pöytäkirja 28.8.2019, Haja-asutusalueen
kokoojaviemäröinti, osaurakat 1-7 ja 9-10
8. Kunnanhallitus 11.11.2019 §188 Teknisen johtajan viran täyttäminen
Virkaan on valittu Ritva Asula-Myllynen
9. Kunnanhallitus 25.11.2019 § 194 Etelärannan tonttien tarjouskilpailu
10. Kunnanhallitus 25.11.2019 § 195 Asfalttikartelli; sovintosopimukset
11. Kunnahallitus 25.11.2019 § 196 Koskilinnan myyntimahdollisuuden selvittäminen
12. Kunnanhallitus 25.11.2019 § 197 Henkilöstösuunnitelma 2020 (Virrassa)
13. Kunnanvaltuusto 18.11.2019 §54 Taloussuunnitelma vuodelle 2020
14. Kunnanvaltuustos 18.11.2019 § 51 Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen
muutoksen hyväksyminen
15. Kunnanvaltuusto 18.11.2019 § 50 Muutostalousarvio 3/2019;
investointimäärärahan siirto
16. PIRTEVA tarkastuskertomus 1.11.2019 Heinijärven päiväkoti
17. Viranhaltijapäätökset
Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
- 8.11.2019 § 13 Maanrakennusmestarin valinta
Kt:n rakennuspäällikkö valitsi virkaan tie- ja vesirakennusteknikko Pekka Toivio
- 22.11.2019 §14 Käpylä Jätevesipumppaamon saneeraus
Kt:n rakennuspäällikkö valitsi Insta Automation Oy:n tarjouksen sis.
sähkökeskuksen ja logiikan uusimisen
18. Kiinteistöpäällikkö
- 21.11.2019 § 4 Mahnalan puukoulun arkkitehtisuunnittelu
Kiinteistöpäällikkö valitsi Mahnalan puukoulun arkkitehtisuunnittelijaksi
Arkkitehtitoimisto Anna-Maija Kaihari Ky
- 26.11.2019 § 5 Koskilinnan kuntotutkimus
Kiinteistöpäällikkö valitsi kuntatutkimuksen laatijaksi Vanhanen
Rakennusfysiikka Oy:n
- 2.12.2019 § 6 Terveyskeskuksen paloilmoitinjärjestelmän päivittäminen
Kiinteistöpäällikkö valitsi Caverion Suomi Oy:n terveyskeskuksen
paloilmoitinjärjestelmän päivittäjäksi
19. Joulunajan aukiolot
asiointipiste on suljettu ajalla 23.12. – 6.1. ja supistetusti auki 7.1. – 10.1. klo 9-12
tekniset palvelut on kiinni ajalla 23.12. – 6.1.
Härkikuja 7:n ulko-ovet ovat kiinni ajalla 21.12. – 12.1. keskitettyjen lomien ja
asiointipisteen supistetun aukiolon vuoksi
20.
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20. Toimistopäällikön (Pirkko Vänttinen) irtisanoutumisilmoitus 3.12.2019
21. Kaavoitusarkkitehti
Maankäyttöinsinöörin virka, vakanssi 5019
Kaavoitusarkkitehti valitsi virkaan Henri Koivun
22. Maanrakennusmestari
Viranhaltijapäätös §34 Ramboll Finland oy:n valinta
Liikenneturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin 2020-2021
Viranhaltijapäätös §35 Pysäköintikiellon asettaminen Osaketielle Säästötien
risteyksessä
23. Kunnanhallitus 9.12.2019 § 205 Hämeenkyröväylän johdosta poistuvan puuston
korvaaminen uudella metsittämisellä ja hiilinielun ylläpito
24. Saija Palonen kiitti lautakuntaa hyvästä yhteistyöstä
Ehdotus
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Merkitsi tiedoksi
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Muutoksenhakukielto
§110, §111
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.)
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Oikaisuvaatimus
§108, §109
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 tekninen
lautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

