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JOKIOISTEN KUNTA
Ympäristölautakunta
Keskuskatu

KOKOUSPÖYTÅKIRJA

29 JOTflOINEN

KOKOUSAIKA Torstai 17.3.2016 klo 18.00- 19.00

KOKOUSPAIKKA Jokioisten virastotalo/kunnanhallituksen huone

SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET
(a merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Harri S aarinen, puheenjohtaj a

Jaana Heiniimiiki
Janne Korri
Tomi Laajalehto
Jukka Pesola
Leena Puura

MUUT SAAPTIVILLA
OLLEET
fia läsnäolon peruste)

Sirpa Larko, kunnanhallituksen edustaja
Juha Lemmetty, esittelijåVsihteeri, ympiiristösihteeri

LAILLISUUS JA
priÄrösvar,TArsuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätös-

valtaiseksi.

ASIAT 6-13 §

pöyrÄ«TRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastaj ien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pövtäkiri an tarkastami sesta)

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

POYTAKIRJAN TAR.
KASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirj an käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirj ai-
millamme.

Tarkastusaika

Torstai 24.3.2016

dlekirjoitukset i. u,
1.y'

O[A*ra tW:i,o.ual,
y'Jaana Heiniimäki Tomi Laajalehto

Paikka ja pvm

Tiistai 29.3.2016 klo 10.00 * 12.00
Virka-asema I Allekirjoitus
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JOKIOISTEN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kiinteistön 169-410-l-24 lohkominen

Ymla § 6
t7.3.20t6

Ehdotus

Päätös

Kari Leino, Vaulammin Kiusa ry:n edustajana, hakee poikkeusta kunnan
rakennusj ärj estyksen rakennuspaikkaa koskevasta vähimmäispinta-
alasta, 3000 m2. Poikkeaminen koskee kiinteistön 169-410-l-24 Haapa-
la lohkomista.

Vaulammin Kiusa ry on myynyt ko. t1lan8207 m2:n alasta n. 6000 m2
pelto-alueen. Jäljelle jäävällä rakennuspaikalla sijaitsee v. 1920 raken-
nettu ja juuri peruskorjattu, loppukatselmus vielä pitämättä, 86 k-m2
toimitilarakennus.

Kunnan rakennusjärjestyksen mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella
rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvol-
linen ja riittäviin suuri. Uuden rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan
viihintäiin 3000 m2.

Rakennusj ärjestyksen mäåiräyksistä voidaan poiketa maankäyttö - ja ra-
kennuslain 1 7 1 § :n poikkeamisvallan noj alla. Kunnan hallintosäåinnön
mukaan MRL:n 171 §:n poikkeuksista päättää ympäristölautakunta.

Esityslistan oheisaineistona on kartta alueesta.

Ympiiristölautakunta myöntää Vaulammin Kiusa ry:lle poikkeuksen
kunnan rakennusj iirj estyksen mäiiräyksestä kiinteistön 1 69 -4 1 0 - | -24
lohkomiseksi alle 3000 m2:n rakennuspaikaksi.
Ympäristölautakunta perustelee päätöstäiin sillä, että poikkeaminen ra-
kennusj ärjestyksen rakennuspaikan väihimmäiskoosta ei aiheuta haittaa
kaavoitukselle eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta
luonnonsuoj elun tavoitteiden saavuttamista.
Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä
muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympiiristö- tai muita vaikutuksia.

Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

kokouspäivämäärä
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirj aimet :
Lautakunta

.Jr
Hallitus Våltuusto
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Ymla § 7
t7.3.20t6

Ympäristöluvan muuttami sen tarpeen arviointi ; Os atori Oy

Ehdotus

Hämeen ympäristökeskus on 8.7.2005 myöntiinyt Osatori Oy:lle, Ku-
konharjuntie 8 30100 Forssa, ympäristöluvan (dnro HAM-2005-Y-
1 0 1 - 1 1 1, nro YLO/lup/l 23 I 05) kuorma-autopurkamon toiminnalle. Hä-
meen ymp åiristökeskuksen 1 . 4. 2 00 8 antamassa päätöksessä (HAM-2 00 5 -
Y -L01 -l2I) hyväksyttiin vastaanotettavaksi myös henkilö-, maasto- ja
pakettiautot kuorma-autoj en lisåiksi.

Håtmeen ElY-keskus on 1 5. 1 0.20 1 4 siirtänyt päätöksellään
(HAMELY I 67 9 I 07 .00 I 20 | 0) ympäri stönsuoj eluasetuk sen (7 I 3 I 20 | 4)
2 §:n kohdan12 d perusteella Osatori Oy:n autopurkamotoiminnot kun-
nan valvontaan.

Osatori Oy:n ympäristöluvan mukaan toiminnanharj oittaj an tulee
3 1 . 8.20 1 5 mennessä tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamisek-
si. Ympäristönsuoj elulain muutok sella 423 I 20 1 5 on kumottu ympiiris-
tönsuoj elul un 7 I § koskien ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamis-
ta. Tarkistamismenettely on kumottu 1.5.2015 alkaen. Jos luvassa on
velvoitettu jättämään lupamääräysten tarkistamishakemus ennen kyseistä
ajankohtaa, on tarkistamishakemus vielä tehtävä. Jos luvassa on määrät-
ty j ättiimään tarkistamishakemus tätä myöhemmin, valvova viranomai-
nen arvioi luvan muuttamisen tarpeen vuoden kuluessa tarkistamismää-
räyksen ajankohdasta.

Ympåiristösihteeri on tehnyt 2.I 0.201 5 toiminnanha{ oittaj an pyynnöstä
I aitoksella tarkastuksen ympäristöluvan muuttami sen tarpeen arvioimi-
seksi. Tarkastuksessa todettua:
-ympäristöluvassa esitettyj ä romuaj oneuvoj en vastaanotto-, välivaras-
tointi- ja käsittelymäiiriä ei ole tarvetta kasvattaa
-alue on siisti ja aluetta ympiiröivä aita on kunnossa
-paras käyttökelpoinen tekniikka on käytössä
-alueelta johdettavien vesien laatva on tarkkailtu ja tarkkailua jatketaan

Ympäristölautakunta päättää, että Osatori Oy:lle myönnettyä ympäristö-
lupaa ei ole tarvetta tarkistaa.

Osatori Oy:n toiminta ei ole muuttunut eikä ympäristönsuojelulain 89

§:n perusteella ympäristölupaa ei ole tarpeen muuttaa.

Ympiiristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta Hallitus

\ J-ir-Jt\

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uha.lemmetty@jo kioinen.fi

Valtuusto
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Ymla § 5
27.2.2014

Kanta- j a P äij ät-H ämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus

Hämeen ELY -keskus on yhdessä alueen kuntien ja yritysten kanssa
käynnistiimäss ä ilmanlaadun bioindikaattoritutkimusta, j oka on o sa I aki -
sääteistä lmpäristön tilan seurantaa. Bioindikaattoritutkimus toteutetaan
Hämeen ELY -keskuksen toimialueella Kanta- ja Päijät-Hiimeen kun-
nissa. Tutkimus on tarkoitus käynnistää keväällä 2014 jaloppuraportti
valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kunnittain kuvaa ilmanpäästöjen vai-
kutuksista maaekosysteemin bioindikaattoreihin kuten j äkäliin, samma-
liin, puihin ja humuskerrokseen. Tutkimusraportissa verrataan saatuja tu-
loksia aikaisempiin Hiimeen ELY -keskuksen alueella tehtyihin selvi-
tyksiin ja muualta saatuihin tuloksiin sekä tehdään päätelmiä niiden poh-
jalta.

Hiimeen ELY *keskus pyytää hankkeen rahoittajiksi alueen kuntia, toi-
minnanharj oittaj ia, Hämeen liitto a j a P äij ät-Hiimeen liittoa. Hiimeen
ELY -keskus toimii hankkeen koordinaattorina.

Näyteal averkosto luodaan aiemmin toteutettuj en bioindikaattori selvitys-
ten pohjalta ja kuntakommenttien perusteella. Koko alueelle perustetaan
noin 300 koealaa.

Hiimeen ElY-keskuksen alueen hiukkas-, rikkidioksidi- ja typen oksidi-
päästöistä noin 60 %o onperdisin teollisuuden päästöistä ja 40 % tielli-
kenteen päästöistä.

Halvimman saadun tarjouksen kokonaiskustannukset ovat 140 450 €. Jos
summa jaetaan päästöjen osuuden suhteessa, ovat kustannukset seuraa-
vat:
-Teollisuuden osuus 87 080 €
-Tieliikenteen osuus 53 370 €
Hinnat ovat verottomia hintoja.

Hämeen ElY-keskuksen alueella on22 kuntaa. Jokaisen kunnan tulisi
osallistua selvitykseen vähintäåin tuhannen euron perusmaksulla (arvon-
lisäveroton hinta). summalla katetaan tieliikenteen osuutta. Hämeen lii-
ton ja Päijät-Hämeen liiton osuus osoitetaan tieliikenteen maksuosuu-
teen. Loput jaetaan tieliikenteen päästöj en suhteessa niiden kuntien

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet :

Lautakunta

.Jlt
Lisätietoja: Juha Lemmet§
puh.050-5925854
j uha.lemmetty@jokioinen.Ii

Ilallitus Valtuusto
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Päätös

Ymla § 21

22.5.20t4

Ehdotus

Päätös

kesken, joiden alueella tieliikenteen hiukkas-, rikkidioksidi- ja tlpen ok-
sidipäästöt ylittävät perusmaksuosuuden. Jokioisten kunnan maksuosuus
on T.752€.

Jokaisen kunnan alueelle perustetaan vähintään kaksi koealaa. Mitä
isompi kunnan maksuosuus on, sitä enemmän koealoja alueelle sijoite-
taan. Kuntaan sijoitettavien koealojen lukumäärään vaikuttaa myös alu-
eella sij aitsevien ilmapäästäjien mäiirä. Kunnan alueelle perustettavien
koealojen määrä varmistuu, kun futkimussuunnitelma valmistuu. Jos
kunta haluaa alueelleen tutkimussuunnitelmasta poiketen useampia koe-
aloja, on yhden koealan hinta 500 €.

Puolet maksuosuudesta tulee maksaa vuoden 2014 syksyllä. Loppuosuus
maksetaan tutkimuksen valmistuttua. Jos kunta haluaa maksaa osuutensa
yhdessä erässä, tulee siitä ilmoittaa vahvistuksen yhteydessä.

Hämeen ELY -keskus pyytää jokaista kuntaa vahvistamaan osallistumi-
sensa ilmanlaadun bioindikaattori selvityk seen I 4 .3 .20 1 4 mennessä.

Ympäristölautakunnan woden 2014 talousarviossa on varattuna 2.000 €
asiantuntij apalveluihin. Määräraha on tarkoitettu hankkeisiin, j oihin ei
ole varauduttu talousarvion laatimi sen yhteydessä.

Ympäristölautakunta päättää vahvistaa Hiimeen ELY -keskukselle, että
Jokioisten kunta osallistuu Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun bioin-
dikaattoritutkimuks een.

Ympiiristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Hämeen ELY -keskus ont7.4.2014 tehnyt päätöksen tutkimuksen han-
kinnasta. Tutkimuksen tekee Jyväskyliin yliopiston Ympiiristötutkimus-
keskus Ambiotica. Hankintapäätöksestä ei ole valitettu.

Jokioisten kunnan maksuosuus on aikaisemmin ilmoitettu 1.752€.
Koealojen mäfuäon 6 kpl kuten oli myös vuosina 2001-2002.

Ympäri stölautakunta päättää merkitä Kanta- j a P äij ätHämeen bioindi -
kaattoritutkimuksen toteutustilanteen tietoonsa saatetuksi.

Ympäri stölautakunta hyväksyi yksimieli sesti päätö sehdotuks en.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj airnet:
Lautakunta Hallitus

-l{+

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uha.lemmetty@jokioinen,fi

Valtuusto
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Ymla § 8
17.3.2016 Kanta- ja Päijiit-Hämeen ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus vrlonna

201 4 on valmistunut. Tutkimusraportti löytyy nettisivuilta osoitteesta
www. doria. fi /ely-keskus.

Esityslistan oheisaineistona on raportin johtopäätökset --osio ja liite I 1

ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta Jokioisten kunnan alueell a.

Ehdotus Ympåiristölautakunta merkitsee Kanta- ja Päijät-Hämeen ilmanlaadun
bioindikaattoritutkimuksen vuonna 201 4 v almistumisen tietoonsa saate-
tuksi.

Päätös Ympäristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet :

Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty
r'. I puh.050-5925854

Jlt juha.lemmetty@jokioinen.fi
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Ympäristölautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015

Ymla § 9
17.3.2016 Hallinto- j a talousj ohtaj a on pyytiinyt hallinto elinten/lautakuntien toi-

mintakertomuksia vuodelta 201 5 2l .3 .201 6 mennessä. Kunnanhallitus
antaa valtuustolle toimintakertomuksen toimialojen toimintakertomusten
pohjalta sekä selvityksen valtuuston asettamien toiminnallisten ja talou-
dellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toimintakertomuksessa lautakunta ottaa kartaa ainakin seuraaviin asioi-
hin:

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa sekä poikkeamat
talousarvioon niihden (menot/tulo| 20 1 5.

2. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
mui sta toiminnan kehittymi seen vaikuttavista seikoista lautakunnan
toimialalla.

3. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja tilasta
lautakunnan toimialalla.

4. Ri skienhallinnan j ärj estäminen lautakunnan toimialalla.
5. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta lautakunnan

toimialalla.
6. Sopimustoiminta (sisäisen valvonnan, sopimusten noudattamisen ja

niiden voimassaolon/riskien näkökulmasta).
7. Muut asiat, jotka hallintoelin katsoo perustelluksi tuoda esiin

woden 2015 toimintaan liittyen.

Ympiiristölautakunnan toimintakertomus,,uodelta 20 1 5 on esityslistan
oheisaineistona.

Ehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan ympäristölautakunnan vuoden
2015 toimintakertomuksen ja liihettää sen hallinto- ja talousjohtajalle.

Päätös Ympiiristölautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet :
Lautakunta Hallitus Valtuusto

rt I

Jt1
Lisätietoja: Juha Lemmetty
p. 03 -418225 4, 050-5925854
j uha.lemmetty@jo kioinen.fi
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Valtioneuvosto on 18.12.201 4, muutos 1 5. 1 0.201 5 I 1267, antanut ase-
tuksen eräiden maa- japuutarhataloudesta peräisin olevien päästrljen ra-
joittamisesta. Tä11ä asetuksella pannaan täytiintöön vesien suojelemisesta
maataloudesta peräisin olevi en nitraatti en aiheuttamalta pil aantumi selta
annettu Euroopan yhteisöj en neuvoston direktiivi (g I I 61 6 lET)/). Ase-
tuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä muiden lannoit-
teiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta ai-
heutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperädn ja ilmaan.

Asetuksen 8 §:n mukaan tilalla, jolla kertyy lantaatuotantoeläintenpi-
dosta, voidaan kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30
prosenttia, työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa, varastoida aumas-
sa. Lannan poikkeuksellinen varastointi ei kuitenkaan korvaa tässä ase-
tuksessa 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle vaadittua lantalaa.

P atteroinnis sa, (orgaaniset lannoitevalmisteet), noudatettavia määräyk-
siä:
-auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla liihel-
le pellon yläreunaa
-varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumisen vaaraa. Aumaa ei
saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talo-
usvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.
-yhteen aumaan on sijoitettava viihintäiin yhden hehtaarin alalle tai enin-
tään koko lohkolle ja siihen rajoittuville lohkoille levitettävä määrä or-
gaanista I annoitevalmistetta
-auman pohjalle on levitettävä vähintä?in 20 cn nestettä sitova kerros ja
auma on peitettävä tiiviillä peitteellä.
-varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella
alueella
-aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä viimeis-
tään'vuoden kuluttua auman perustamisesta

Poikkeamisesta tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloit-
tami sta kunnan ympäristönsuoj eluviranomai selle, j oka tarvittaessa suo-
Åttaa tarkasfuksen. Kunnan yrnpiiristönsuojeluviranomaisen tulee vuosit-
tain raportoida edellä tarkoitetuista ilmoituksista elinkeino-, liikenne- ja
ympiiristökeskukselle.
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P atterointi -ilmoitukset

Ymla § 10

17.3.2016

Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet :
Lautakunta Hallitus

- ltt
Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
juha.lemmetty@jokioinen.fi

Valtuusto
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Tehdyt ilmoitukset
-Mikko Jiirvinen Kalsuntie 580 30100 Forssa
-Rehumäki Oy Somerontie 392 3i610 Vaulammi
-Ma{a Siukola-Wahe, Pohjalahdentie 330 36520 Raikku
-Mry Äiiata Äiiatantie :s 31620 Lativainio
-Antti Suokas Jokirannantie41 31600 Jokioinen

Ehdotus Ympiiristölautakunta merkitsee tehdyt patterointi-ilmoitukset tietoonsa
saatetuksi.

Päätös Ympäristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto

Jfi
Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uha.temmetty@jokioinen.fi
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Poikkeamislupakoulutus I 4.4.201 6

Ymla § 11

t7.3.2016 Hallitus on antanut esityksen (HE l48l20l5 vp) maankäyttö- ja raken-
nusl ain muuttami seksi koskien muun muas sa poikkeamistoimivallan
siirtoa kuntiin. Lakimuutos astuisi voimaan mitä ilmeisimmin huhtikuun
alusta lukien.

Hämeen ElY-keskus j ärj estää asiaan liittyvän koulutustilaisuuden tors-
taina 14.4.2016 klo 9.30 Hämeenlinnassa ja videoyhteydellä Lahdessa.
Tilaisuuden ajateltu kesto on 2-3 trxfiia. Tilaisuus on maksuton.

Koulutus on tarkoitettu kuntien asianomaisille virkamiehille ja luotta-
mushenkilöille. Koulutus painottuu kunnille nyt siirretyn toimivallan si-
sältökysyrnyksiin, miten nykyisen MRL I72 §:npoikkeamisen edelly-
tyksi ä ELY j en lup akäytännö ssä j a erityis esti KH O : n oikeuskäyännössä
on sovellettu ja tulkittu siirrettävänä olevaan toimivaltaan liittyvien
poikkeami sten yhteydes sä.

Kunnan hallintosäiinnön mukaan ympäristölautakunta päättää MRL:n
171 §:n mukaisista poikkeamisista ja niistä annettavista lausunnoista.

Ehdotus Ympiiristölautakunta päättää osallistua edellä esiteltpm koulutustilaisuu-
teen.

Päätös Ympiiristölautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet :
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietda: Juha Lemmetty

\ , \ puh.050-5925854
Jfl juha.temmetty@jokioinen.fi
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W Y*päristölautakunta 11.3.2016

Viranomaisten pöytåiki qat ja päätökset

Ymla § 12

17.3.2016 Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat rakennusluvat:
08.02.2016
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Myllytie 2
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Myllytie 5
- Jani Sarin Oy, energiakaivojen poraus
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Pajuste ntie 7 I
- Mattila Raimo, varastohallin rakentaminen
- Arkkila Anu ja Tomi, energiakaivon poraus
23.02.20t6
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Pelliläntie 5
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Akuntie 3
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Nirpantie I
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Nupikuja
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Ylätie
- Kiinteistö Oy Forssan Rantala, energiakaivojen poraus
- Teatteriyhdistys Tuntematon ry, kokoontumistilan sallitun henkilömää-
råin lisääminen
- Rantanen Kari-Pekka, omakotitalon peruskorj aus
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Pelliliinkolmiontie 8
- Automo Moberg Oy, energiakaivojen poraus
- Moberg Pilvi ja Jukka, energiakaivon poraus
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen
08.03.2016
-Blomerus Taisto, loma-asunnon rakentaminen
-Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Murronkulmantie I 1 6
-Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Murronkulmantie 445
-Miikinen Heidi j a Pekka, varasto/autotallin rakentaminen
-Friman Jorma ja Mari, energiakaivojen poraus, 2kaivoa

Rakennustarkastaj a on käsitellyt seuraavat ilmoitukset:
09.02.20t6
- Kiinteistö Oy Jokioisten Virastotalo, jäteaitauksen rakentaminen
- As Oy Jokioisten Puistola II, ilmalämpöpumpun asentaminen
22.02.2016
- Sulonen Pekka ja Patjas Jonna, omakotitalon katteen uusiminen

Ehdotus Ympäristölautakunta päättäämerkitä edellä esitellyt viranomaisten pöy-
täkirjat ja päätökset tiedoksi japäättää, että edellä luetelluissa kunnan vi-
ranomaisten pöytåikidoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 51 §:n mukai-
sen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta lautakunnan käsitel-
täväksi.
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Päätös Ympiiristölautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto

\.It
Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
juha.lemmetty@,jokioinen.fi



Jokioisten kunta
Ympäristölautakunta

kokouspäivämäiirä

17.3.2016
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llmoitusasiat

Ymla § 13

17.3.20t6 Kokemäenj o en vesistön vesiensuoj eluyhdi stys ry
-testausseloste 1 6- 1 3 8 8 2.2.201 6 verkostovesi, Särkilammi j a Rehtij iir-
vi

Kanta-Hiimeen p elastuslaito s

-kuntien pelastustoimen lopulliset maksuosuudet v. 2015
Jokioisten kunnalle ennakkomaksuista palautusta 20 524,36 euroa

Polttoainejakelu ABC Jokioinen
-vuosiyhteenveto 2015

Pintos Oy Jokioinen
-ympäristönsuojelun yhteenveto 201 5

St1 Biofuels Oy
-Jokioisten tuotantolaitoksen vuosiraport ti 201 5

Pirkanmaan ElY-keskus
-Tuottajavastuun uutiski{e 2.3.2016

Ehdotus Ympäristölautakunta päättäämerkitä edellä luetellut ilmoitusasiat tie-
toonsa saatetuiksi.

Päätös Ympäristölautakunta hyvåiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet :
Lautakunta Hallitus valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty

\ \ \ puh.050-5925854
-J T1 juha.lemmetty@jokioinen.fi


