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Saapuvilla olleet jäsenet
Aki Tainio, puheenjohtaja
Jarmo Kalliola, 1. varapuheenjohtaja
Arja-Riitta Väre
Kati Seppä
Marja-Liisa Vainionpää
Pekka Mäkipää
Risto Linnainmaa
Sami Mäkelä
Tiina Jokela
Muut saapuvilla olleet
Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sihteeri
Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Aaro Kulmala, nuorisovaltuuston edustaja
Allekirjoitukset

Aki Tainio
Puheenjohtaja

Sari Hietala-Karlsson
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
08.09.2021

08.09.2021

Jarmo Kalliola

Arja-Riitta Väre

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä elinympäristöpalveluissa 9.9.2021 ja se on
julkaistu kunnan internetsivuilla (www.hameenkyro.fi) 9.9.2021.

Hämeenkyrö
Elinympäristölautakunta

Pöytäkirja
07.09.2021

§1
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Todettiin.
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Elinympäristölautakunta

Pöytäkirja
07.09.2021

1/2021

§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jarmo Kalliola ja Arja-Riitta Väre.
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§3
Ajankohtaiset asiat
- Jätelain laaja uudistus voimaan 19.7.2021
- Kunnalliset jätehuoltomääräykset voimaan 1.7.2021
- Kaavoituspäällikön rekrytointiprosessin tilannekatsaus
- Talousarvioprosessi
-> Lautakunnan talousseminaari 28.9. ja talousarvion käsittely lautakunnassa 12.10.
- Kunnanhallitus on asettanut kaavatoimikunnan kokouksessaa 6.9.2021
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§4
Talouden seuranta
Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja
hallitukselle sekä lautakunnille kuukausittain.
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja
määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta.
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan. Yhteinen raporttipohja
tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit. Raporttiin voi
liittyä myös sanallinen selostus.
Taloustilanne 31.7.2021
Elinympäristöpalvelut
1 000 euroa talousarvio 2021 toteutuneet eurot 7/2021 toteuma %
menot

8 156

4 760

58,4

tulot

9 576

5 227

54,6

netto

1 419

467

32,9

Hämeenkyrön vesihuoltolaitos
1000 euroa talousarvio 2021 toteutuneet eurot 7/2021 toteuma %
menot

1 342

755

56,3

tulot

2 193

966

44,1

netto

850

211

24,8

Raportti on oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että Elinympäristöpalvelut ja
Hämeenkyrön vesihuoltolaitos ovat hyvin sille asetetussa tavoitteessa.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunta merkitsee taloustilanteen 31.7.2021 tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§5
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen valtuustokaudella 2021-2025, elinympäristöpalvelut
HMKDno-2021-428
Hallintosääntö 16 §
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten,
kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu.
Hallintosääntö 19 §
Hallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunnan pöytäkirja laitetaan kunnan verkkosivuille nähtäville heti,
kun se on allekirjoitettu ja tarkastettu, viimeistään kuitenkin viikon kuluttua
kokouksesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§6
Elinympäristölautakunta; Hankintavallan euromääräiset rajat valtuustokaudella 2021-2025,
sekä vuositakuutarkastuksista vastaavat henkilöt
HMKDno-2021-446
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Hallintosäännön 85 §:n mukaisesti toimielin päättää toimikausittain hankintavallan
euromääräisistä rajoista.
Elinympäristölautakunta toimii elinympäristöpalveluiden palvelualueen hallinnollisena
lautakuntana.
Hankintasäännön mukaan yli 3000 euron hankinnoista on tehtävä viranhaltijapäätös.
Hankintapäätökset tulevat lautakunnalle tiedoksi.
Tekninen lautakunta päätti 16.8.2017 § 50 toimikaudekseen hankintavallan
euromääräisistä rajoista.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunta päättää toimikaudekseen hankintavallan euromääräisistä
rajoista seuraavasti:
0 - 30 000 euroa
tilapalvelupäällikkö, työmaainsinööri, yhdyskuntatekniikan päällikkö,
maanrakennusmestari, ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö, toimistopäällikkö,
rakennustarkastaja, maankäyttöinsinööri ja kaavoituspäällikkö.
30 000 - 50 000 euroa
elinympäristöjohtaja
Yli 50 000 euroa
elinympäristölautakunta
Elinympäristölautakunta päättää, että vuositakuutarkastuksista vastaavat
työmaainsinööri, yhdyskuntatekniikan päällikkö ja tilapalvelupäällikkö.
Päätösehdotus on samansisältöinen kuin teknisen lautakunnan päätös 16.8.2017 § 50.
Päätös
Hyväksyttiin muutoksella, että elinympäristöjohtajan hankintavallan raja on 0-50 000
euroa.
Tiedoksi
hallitus, ao viranhaltijat, laskentapäällikkö
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§7
Lausuntopyyntö; Maantien 276 jkp (jalkakäytävä ja pyörätie) välillä Alanen-Kyröskoskentien
(mt3002) liittymä, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö, tiesuunnitelma
HMKDno-2021-83
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain LjMTL, 503/2005)
mukaisen tiesuunnitelman Maantien 276 jkp välillä Alanen – Kyröskoskentien (mt3002)
liittymä, Ylöjärvi ja Hämeenkyrö, tiesuunnitelma.
Lausuntopyyntö
ELY-keskus pyytää Hämeenkyrön kuntaa ja Ylöjärven kaupunkia antamaan ELY-
keskukselle lausunnon tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä
muistutuksista sekä kuntaa/kaupunkia liittämään lausuntoonsa
- tiesuunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä oikeusvaikutteisista kaavoista
(yleiskaava, asemakaava tai ranta-asemakaava).
Kaavaote kaavamääräyksineen tulee toimittaa jokaisesta kaavasta erikseen, pelkkä
kaavayhdistelmä ei ole riittävä.
Jos ajantasaiset kaavaotteet ja - määräykset sisältyvät nähtäville asetettavaan
suunnitelma-aineistoon, ei niitä tarvitse toimittaa lausunnon liitteenä uudelleen.
ELY-keskus pyytää Hämeenkyrön kuntaa ja Ylöjärven kaupunkia lausuntoa antaessaan
kiinnittämään huomiota seuraaviin tiesuunnitelman käsittelyä ja sisältöä koskeviin
asioihin:
- Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset toimitetaan ELY-keskukselle ennen
nähtävänäoloajan päättymistä (LjMTL 27 §). ELY-keskus varaa kunnalle/kaupungille,
mahdollisuuden lausua suunnitelmasta tehdyistä muistutuksista (LjMTL 27 a §). ELY-
keskus täydentää kunnan/ kaupungin lausuntopyyntöä nähtävilläoloajan jälkeen,
jos suunnitelmasta on jätetty kuntaa/kaupunkia koskevia muistutuksia.
- Tiesuunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa, jos kyse on
vaikutuksiltaan vähäisestä poikkeuksesta ja kunta
ja ne kiinteistönomistajat, joihin poikkeus välittömästi vaikuttaa, sitä puoltavat. Tietä ei
kuitenkaan saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
ELY-keskus / Väylävirasto pyytää kuntaa/kaupunkia ilmoittamaan tai ottamaan kantaa
lausunnossaan seuraaviin asioihin:
- Kunnan/kaupungin tekemät vuorovaikuttamisen ja tiedoksiannon toimenpiteet
(aloittamisesta ilmoittaminen tai kuuluttaminen sekä suunnitelman nähtäville
asettaminen - toteutustavat ja -ajankohdat)
- Onko yleis-/tiesuunnitelmassa otettu huomioon (valtakunnallisen ja) alueellisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen kunnan alueella?
- Kunnan/kaupungin lausunnon ajankohtana voimassa olevat tai valtuuston
hyväksymät oikeusvaikutteiset yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat, sekä ovatko
kaavat yhdenmukaisia
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yleis- /tiesuunnitelman kanssa. Jos kaavoitustilanteessa on tapahtunut muutoksia
nähtäville asetettavassa suunnitelmassa kuvatusta, pyydetään kuntaa/kaupunkia
yksilöimään muuttuneet kaavat lausunnossaan.
3 (3) 09.022021
- Muuttaako kunta/kaupunki tarvittavat kaavat tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne
eivät ole yhdenmukaisia?
- Onko kunta/kaupunki valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan
omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin?
Kunnan/kaupungin lausunto, vastineet muistutuksiin ja muu lausuntoon liitettävä
aineisto pyydetään toimittamaan Pirkanmaan ELY -keskuksen kirjaamoon
10.03.2021 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely@keskus.fi tai Pirkanmaan
ELY -keskus, PL297, 33100 Tampere.
Pirkanmaan ELY -keskus pyytää, että kunta/kaupunki lisää lausuntonsa viitteeksi
lausuntopyynnössä ilmoitetun asianumeron.
Kaikki aineisto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti ja mahdollisuuksien
mukaan PDF-A-formaatissa.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunnalla ei ole hankkeesta lausuttavaa.
Asian käsittely:
Kokouksen kuluessa Jarmo Kalliola teki muutetun päätösehdotuksen:
Elinympäristölautakunta kannattaa hanketta ja esittää toiveen, että hankkeelle
saadaan jatkoa Hämeenkyrön puolelle Rantakulmantielle asti.
Muutettua päätösehdotusta kannatettiin ja päätösehdotusten välillä suoritettiin
äänestys. Äänestyksen tuloksena alkuperäinen päätösehdotus sai enemmän
kannatusta, joten se jäi lopulliseksi päätösehdotukseksi.
Äänestykset
Alkuperäinen päätösehdotus JAA Muutettu päätösehdotus EI
Jaa
Sami Mäkelä
Risto Linnainmaa
Aki Tainio
Tiina Jokela
Arja-Riitta Väre
Ei
Jarmo Kalliola
Kati Seppä
Marja-Liisa Vainionpää
Pekka Mäkipää
Päätös
Elinympäristölautakunta hyväksyi alkuperäisen päätösehdotuksen.

Hämeenkyrö
Elinympäristölautakunta
Tiedoksi
Pirkanmaan ELY-keskus kirjaamo
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§8
Elinympäristölautakunnan kokousajat
HMKDno-2021-448
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Hietala-Karlsson
sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi
toimistopäällikkö
Elinympäristölautakunnan vuoden 2021 kokousajat
7.9.2021
28.9.2021 Talousarvioseminaari
12.10.2021 Talousarviokokous
2.11.2021
7.12.2021
Kokousten alkamisajankohta on koko valtuustokaudella klo 16.30.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Lautakunta hyväksyy esitetyt kokousajat.
Asian käsittely:
Kokouksen kuluessa Kati Seppä teki muutetun päätösehdotuksen:
Kokousten alkamisajankohtaa siirrettäisiin klo 17 alkavaksi ja vuonna 2022
kokouspäivät olisivat torstaisin ja alkamisajankohta olisi klo 17.
Muutettua päätösehdotusta kannatettiin ja päätösehdotusten välillä suoritettiin
äänestys. Äänestyksen tuloksena alkuperäinen päätösehdotus sai enemmän
kannatusta, joten se jäi lopulliseksi päätösehdotukseksi.
Äänestys:
Alkuperäinen päätösehdotus JAA Muutettu päätösehdotus EI
Jaa
Aki Tainio
Marja-Liisa Vainionpää
Arja-Riitta Väre
Pekka Mäkipää
Sami Mäkelä
Ei
Jarmo Kalliola
Risto Linnainmaa
Kati Seppä
Tiina Jokela
Päätös
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§9
Tulvavahingot 2021; ensivaiheen korjaaminen
HMKDno-2021-460
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Luoma
jari.luoma@hameenkyro.fi
yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hämeenkyrön taajamissa kirkonkylän ja erityisesti Kyröskosken alueella on keskiviikon
25.8.21 iltapäivän ja illan aikana tapahtunut poikkeuksellisesta rankkasateesta
johtuva voimakas tulviminen. Tulvat aiheuttivat vahinkoja mm. Häijääntielle, vt3:selle,
Turkimusojalle, viemäriverkostolle ja useille kiinteistöille.
Keskiviikon aikana aluepelastuslaitos ja kolme eri imuautoyrittäjää kävivät imemässä
kaikkien tiedossa olleiden vahingosta kärsineiden kiinteistöjen kellareita vedestä.
Torstaista 26.8 lähtien kunta on pyynnöstään alkanut saamaan tulvavahingoista
kärsineiden kiinteistöjen yhteystietoja. Tähän (1.9.2021) mennessä on vahinkoon
liittyvä yhteydenotto tullut 46 kiinteistöltä.
Kiinteistöjen vahinkojen kartoittaminen, desinfioiva pesu ja pintakuivaus on tilattu
keskitetysti kunnan vakuutusmeklarin suosituksesta vakuutusyhtiöiden hyväksymältä
Tehokuivaus Oy:ltä. Kiinteistön omistajia on informoitu niin, että he ovat itse
yhteydessä tehokuivaukseen ja sopivat ajankohdan milloin tehokuivaus voi
paikanpäälle kiinteistölle tulla. Jos kiinteistöt ovat jo ehtineet tilata edellä mainitut
toimenpiteet joltain muulta yritykseltä niin siitä on pyydetty ilmoittamaan kuntaan.
Vahingon alkuvaiheessa on tärkeää päästä nopeasti kartoittamaan ja rajaamaan
vahinkoja, desinfioida sekä aloittaa pintakuivaaminen, jotta päästään pahimman
tilanteen yli eikä lisää vahinkoa pääse syntymään.
Tässä vaiheessa ennen kiinteistöjen omien vakuutusyhtiöiden päätöksiä, kunnan
oman vakuutusyhtiön päätöstä, kesken olevien selvitysten ratkeamista ja lautakunnan
ja kunnan tulevia päätöksiä kunta ei voi ottaa suurempaa roolia vahinkojen
korvaamisessa ja korjaamisessa.
Tehokuivaus Oy:n palvelusopimus on oheismateriaalina. Palvelusopimuksessa
on palvelujen ja sopimusehtojen lisäksi eri toimenpiteiden hinnasto.
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunta hyväksyy palvelusopimuksen ja valtuuttaa
yhdyskuntatekniikan päällikön allekirjoittamaan sen.
Päätös
Hyväksyttiin.
Tiedoksi
Tehokuivaus Oy

Hämeenkyrö
Elinympäristölautakunta

Pöytäkirja
07.09.2021

1/2021

15 (17)

§ 10
Viranhaltijoiden päätösluettelo
Lautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset. Viranhaltijapäätökset ovat
pykälän oheismateriaalina.
Päätökset ajalla 3.6. - 25.8.2021:
Elinympäristöjohtaja: viranhaltijapäätökset 9-12/2021
Yhdyskuntatekniikan päällikkö: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Maanrakennusmestari: viranhaltijapäätökset 17-20/2021
Ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Työmaainsinööri: ei viranhaltijapäätöksiä
Tilapalvelupäällikkö: viranhaltijapäätökset 1-2/2021
Kaavoitusarkkitehti/kaavoituspäällikkö: ei viranhaltijapäätöksiä
Kaavasuunnittelija: ei viranhaltijapäätöksiä
Ympäristötarkastaja: viranhaltijapäätökset 4-5/2021
Maankäyttöinsinööri: viranhaltijapäätökset 6-7/2021
Rakennustarkastaja: ei viranhaltijapäätöksiä
Ehdotus
Esittelijä: Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja
Elinympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Koska viranhaltijapäätösten avaaminen ei onnistunut, päätettiin ko.
viranhaltijapäätökset siirtää seuraavaan elinympäristölautakunnan kokoukseen.

Hämeenkyrö
Elinympäristölautakunta
§ 11
Ilmoitusasiat
Päätös
Ei ilmoitusasioita.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2, §3, §4, §5, §7, §8, §9, §10, §11
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.)

