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§ 50
Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä työjärjestyksen.
Päätös
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi sekä
päätösvaltaiseksi.
Tekninen lautakunta hyväksyi työjärjestyksen.
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§ 51
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Kivelä
mikko.kivela@laihia.fi
rakennustarkastaja
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Anne-Mari Poola ja jäsen Jussi K Niemistö.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.6.2022.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne-Mari Poola ja Jussi K Niemistö.
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§ 52
Suunnittelutarveratkaisu / Kranni 399-409-7-89
LAIDno-2022-282
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Kivelä
mikko.kivela@laihia.fi
rakennustarkastaja
Tekniselle lautakunnalle on jätetty 4.4.2022 päivätty suunnittelutarveratkaisuhakemus
(MRL 16 §, 137 §). Aiottu rakennuspaikka on katsottava suoraan MRL:n 16.1 §:n nojalla
suunnittelutarvealueeksi ympäröivän rakennuskannan takia.
Suunniteltu rakennuspaikka on noin 2410 m2:n suuruinen alue kiinteistöstä Kranni
399-409-7-89. Loput, noin 490 m2 kyseisestä kiinteistöstä aiotaan liittää osaksi
naapurikiinteistöä.
Suunnittelutarveratkaisua haetaan 158 m2:n omakotitalon ja 70 m2:n
talousrakennuksen rakentamiselle.
Alueella on voimassa 27.3.2006 hyväksytty Valtateiden vaikutusalueen osayleiskaava,
jossa rakennuspaikka sijaitsee AP-alueella.
AP = Tiivis, pientalovaltainen asuntoalue. Tiiviisti rakentunut kylämäinen asuntoalue tai sen
osa, jonka täydennysrakentaminen edellyttää asemakaavan tai erillisen osayleiskaavan
laatimista.
Alue sijaitsee yleiskaavassa lisäksi kyläkuvallisesti arvokkaalla alueella, joka
muodostaa kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden. Uudis- ja
korjausrakentaminen tulee sopeuttaa kyläkuvaan ja rakennusperinteeseen.
Hankkeen johdosta on hakijan toimesta kuultu naapurikiinteistöjen omistajia, eikä
kenelläkään ole ollut huomauttamista hankkeeseen.
Alueella ei ole kunnallista viemäriverkostoa eikä se kuulu kunnalliseen jäteveden
toiminta-alueeseen. Sen sijaan rakennuspaikka kuuluu vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueeseen ja kiinteistölle on jo olemassa kunnan vesiliittymä. Jätevesien käsittely on
suunniteltu toteutettavan kiinteistökohtaisella jäteveden pienpuhdistamolla.
Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto kunnan maanmittausinsinööriltä sekä
vesihuoltoinsinööriltä.
Hakemusasiakirjat sekä asiasta annetut lausunnot ovat nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Lautakunta päättää myöntää haetun luvan, koska suunniteltu rakentaminen
- ei aiheuta erityistä haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
- ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
- on sopivaa maisemalliselta kannalta
- ei vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä
virkistystarpeiden turvaamista
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- ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen
- ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Lupa on voimassa kaksi (2) vuotta päätöksen antopäivästä (22.6.2022) lukien.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava
rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Tiedoksi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, hakija
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§ 53
Hallintopakkomenettely / 399-405-11-21
LAIDno-2022-355
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Kivelä
mikko.kivela@laihia.fi
rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta, 23.06.2020, § 38
Lautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen valtatien vaikutusalueella sekä
asemakaava- alueilla. Katselmus suoritetaan myös niissä kohteissa, joista on
mahdollisesti tullut huomautuksia ympäristön siisteydestä.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Katselmuskierroksella käydään katsomassa aiemmin kehotuksen tai velvoitteen
saaneet kohteet ja todetaan mahdollisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet. Lisäksi
suoritetaan katselmus lähinnä valtatien vaikutusalueella sekä kohteissa, joista on
tullut huomautuksia. Jatkotoimenpiteinä tulevat kysymykseen uhkasakon asettaminen
tai teettämisuhan asettaminen kiinteistölle.
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa MRL 166 §:n mukaisesti, että rakennus
ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää
terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta
ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. MRL 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla
on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai
alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.
Asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriöitä aiheuttavaan tai ympäristöä
rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden
ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.Samassa lainkohdassa on lisäksi
todettu seuraavaa: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen
ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee
rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.
Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta suoritti ympäristökatselmuksen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti, että esitys tarvittavista
toimenpiteistä käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Rakennus- ja ympäristölautakunta, 18.08.2020, § 50
Hoitamaton pihapiiri
Rakennusvalvontaan tulleen ilmoituksen mukaan kiinteistöllä 399-405-11-21
Mustikkatien varressa on hylättyjä ajoneuvoja sekä piha- alue ympäristöä
rumentavassa kunnossa.
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Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja
käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna
ympäristöä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin,
ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa
taikka häiritse ympäröivää asutusta.
Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta,
ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua
epäsiisteyttä, maiseman rumentumista,
viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta
niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Rakennus- ja ympäristölautakunta kehottaa kiinteistön omistajaa poistamaan piha-
alueella olevat hylätyt ajoneuvot sekä siistimään piha- alue siten, että se täyttää
maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristölain vaatimukset.
Toimenpiteet tulee tehdä 31.10.2020 mennessä.
Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän
ehdotuksen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta, 15.06.2021, § 42
Hoitamaton pihapiiri
Lautakunta on kehottanut kiinteistön omistajaa poistamaan piha- alueella olevat
hylätyt ajoneuvot sekä siistimään alue siten, että se täyttää maankäyttö- ja
rakennuslain sekä ympäristölain vaatimukset. Toimenpiteet on tullut tehdä
31.10.2020 mennessä. Piha- alueelta on poistettu hylätyt ajoneuvot ja aluetta on
osittain siistitty.
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä
sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja
käyttökelpoisuuden vaatimukset eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna
ympäristöä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 169 §:n mukaan varastointi ulkosalla on järjestettävä niin,
ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa
taikka häiritse ympäröivää asutusta.
Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta,
ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua
epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai
eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa
(roskaamiskielto).
Katselmuskierrokselta 20.4.2021 laadittu tarkastuskertomus oheismateriaalina.
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Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Lautakunta kehottaa kiinteistön omistajia siistimään pihapiirinsä 30.9.2021 mennessä.
Mikäli nyt annettua korjauskehotusta ei noudateta ja lainvastainen menettely jatkuu,
määräyksen noudattamisen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakkolain (1113/2000)
mukainen sakon uhka.
Päätös
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän
ehdotuksen.
Tekninen lautakunta, 8.6.2022, § 53
Lautakunta on kehottanut kiinteistön 399-405-11-21 omistajia saattamaan pihapiiri
sellaiseen kuntoon, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä jätelain
asettamat vaatimukset. Rakennustarkastaja on tarkastuksellaan 1.6.2022 todennut,
että pihapiiriä ei ole toistuvista kehotuksista huolimatta saatettu asianmukaiseen
kuntoon.
Rakennustarkastajan 1.6.2022 tarkastuskertomus sekä kiinteistön omistajien
yhteystiedot oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta katsoo selvitetyksi, että kehotuksista huolimatta kiinteistön
omistaja ei ole toiminut edellytetyllä tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 ja 169 §:
n sekä jätelain 72 §:n rikkomuksien johdosta lautakunta harkitsee velvoittavansa
kiinteistön omistajaa uhkasakkolain (1113/2000) mukaisen sakon uhalla poistamaan
kiinteistön 399-405-11-21 piha-alueelta kaiken sinne varastoidun tavaran ja jätteen.
Asettamisvaiheen kuuleminen:
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen varaa kiinteistön omistajille tilaisuuden tulla
kuulluksi harkittujen velvoitteiden sekä niiden tehosteeksi mahdollisesti asetettavan
sakon uhan johdosta sekä antaa kirjallinen selitys asian ratkaisemiseen vaikuttavista
tekijöistä.
Mahdollinen selitys liitteineen pyydetään toimittamaan Laihian kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle (os. Laihiantie 50, 66400 Laihia) 31.7.2022
mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Tiedoksi
Kiinteistön omistajat
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§ 54
Vallinmäentien / Kyröntien risteyksen etuajo-oikeuden muutos
LAIDno-2016-386
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Vallinmäentie suunnitelmakartta.png
Vallinmäentie ja Kyröntie ovat kunnan katuja. Valtateiden 3 ja 18 tiejärjestelyjen
yhteydessä on Vallinmäentie liitetty Kyröntiehen (vanha vt 18). Kyröntien loppuosuus
Vallinmäentiestä Vedenojan suuntaan on jäänyt ns. pussikaduksi, jolla ei ole
läpikulkuliikennettä. Vallinmäentiellä on tällä hetkellä väistämisvelvollisuus
Kyröntiehen nähden. Vallinmäentie on yksi kunnan pääkatuja ja siksi
väistämisvelvollisuus tulisi risteyksessä muuttaa siten, että Kyröntien osuus
Vallinmäentiestä Vedeojan suuntaan muuttuisi väistämisvelvolliseksi suunnaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää muuttaa Vallinmäentien ja Kyröntien risteyksen etuajo-
oikeuden siten, että etuajo-oikeus tulee Vallinmäentielle.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Laihia
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
08.06.2022

7/2022

11 (18)

§ 55
Kuntalaisaloite / Aaroninkujan perusparannus
LAIDno-2019-607
Valmistelija / lisätiedot:
Jari Mansikka-aho
jari.mansikka-aho@laihia.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kuntalaisaloite 2019-607
Aaroninkuja on Rudontiehen liittyvä kunnan katu, jonka pituus on noin 180 m. Katu on
päällystämätön. Kadun parantamisesta on tehty kuntalaisaloite 8.11.2019. Aloitteessa
kadun varren asukkaat toivovat huonokuntoisen, helposti liejuuntuvan kadun
parantamista ja päällystämistä.
Aaroninkujan parantamiseen on tämän vuoden talousarvion investointiosassa
osoitettu 32.000 €. Parantaminen tapahtuu lisäämällä kantavankerroksen mursketta,
kuivatuksen parantamisella sekä päällystämällä katu.
Ehdotus
Esittelijä: Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää todeta kuntalaisaloitteen tässä muodossa loppuun
käsitellyksi.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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§ 56
Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Kivelä
mikko.kivela@laihia.fi
rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja on tehnyt johtosääntöjen nojalla viranhaltijapäätökset 14.4. -
31.5.2022.
Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi rakennustarkastajan tekemät
viranhaltijapäätökset.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
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Muut asiat
Päätös
Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään 17.8.2022 klo 18.00.
Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.
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§ 58
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja kokouksen päättäminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mikko Kivelä
mikko.kivela@laihia.fi
rakennustarkastaja
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät
henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta
oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. (Kuntalaki 140 §)
Ehdotus
Esittelijä: Mikko Kivelä, rakennustarkastaja
Tekninen lautakunta päättää, että kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Laihian
kunnan kotisivuilla 22.6.2022.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.
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Hallintovalitus
§52
Hallintovalitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
telekopio: 029 5642 760
Valituksen maksullisuus
Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen
maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.
Valitusaika 30 päivää
Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.
Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta
kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on
annettava tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä
luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmän on valittajan tai
hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava.
Valituskirjelmän oheen on liitettävä
päätös, johon muutosta haetaan
miltä osin päätöksestä valitetaan
muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
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Muutoksenhakukielto
§50, §51, §53, §56, §57, §58
Muutoksenhakukielto
Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
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Oikaisuvaatimus
§54, §55
Oikaisuvaatimusohje
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 Laihian kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, 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.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
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 oikaisuvaatimuksessa tarkoitetun
päätöksen tehnyt Laihian kunnan toimielin tai viranhaltija (kuntalain mukaiset
kunnanhallituksen, lautakuntien ja viranhaltijoiden päätökset).
Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
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Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
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Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia
käyntiosoite: Laihiantie 50, 2. krs, 66400 Laihia
sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi
telekopio: 06 4771 224
Kirjaamon aukioloaika arkisin klo 9:00 – 15:00
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