
Tiedote teknisen lautakunnan 12.3.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 27 LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMALLIN KAYTTOONOTTO 

Lautakunta paatti, että otetaan kayttoon esitetty arviointimallin tarpeen mukaan seka päätti esittaa 

edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lapsivaikutusten arviointimallin 

kayttoonottoa kaupungin paatoksenteossa. 

 

§ 28 ALOITE TOIMITILOISTA / PAJA 66 AHTARI 

Lautakunta päätti merkitä aloitteen tiedoksi ja päätti esittaa edelleen hallitukselle, etta Ahtarin 

kaupungilla ei ole tarjota Paja 66:n kayttoon aloitteessa esitetyn kaltaisia tiloja. 

 

§ 29 KUNNOSSAPITOAVUSTUkSET VUODELLE 2019 

 

Talousarvioon on varattu 100.000 € määräraha. Kunnossapitoavustusten piirissa on 81 yksityistieta 

ja teiden kokonaisuuspituus on 289,27 km ja avustettavien teiden pituus on 241,55 km. Tiet on 

jaettu neljaan eri kunnossapitoluokkaan. Esityslistan oheisaineistona oli lista vuonna 2019 

maksettavista kunnossapitoavustuksista tiekunnittain. 

Lautakunta paatti hyvaksya esitetyn mukaiset yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2019.  

 

§ 30 AHTARIN KAUPUNGIN VENEPAIKAT 2019 / TAKSAN VAHVISTAMINEN 

 

Tekninen lautakunta paatti pitaa venepaikkamaksut ja vuokrauskaytannon ennallaan vuonna 2019. 

Venepaikan vuonna 2018 vuokranneille annetaan mahdollisuus lunastaa sama venepaikka 

30.4.2019 saakka. Muut venepaikat tarjotaan vuokrattavaksi 2.5.2019 alkaen. 

Ouluveden venelaitureissa venepaikka  25 € / vene. Ahtarinsalmen pienvenesatamassa 60 € /vene. 

Moksunniemen vanhassa laiturissa paikka 110€ / vene ja kulkuportilla varustetussa uudessa 

venelaiturissa 150 € / vene. Hinnat sisaltavat arvonlisaveron. 

 

§ 31 KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2019 

Lautakunta merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen vuodelle 2019 ja päätti esittää sen edelleen 

hyvaksyttavaksi kaupunginhallitukselle. 

 

§ 32 KAUPUNGIN ASUNTOJEN VUOKRANTARKISTUS 

Tekninen lautakunta paatti korottaa Ahtarin kaupungin omistamien asuntojen vuokria 

elinkustannusindeksin mukaisesti 2,07 % suuruisella korotuksella. 

Vesimaksut, autopaikkamaksut ja saunamaksut pysytetaan ennallaan. 

§ 33 POIKKEAMISLUPA, TILA AURINKORANTA 16:11 

Tekninen lautakunta päätti myöntää haetun poikkeamisluvan loma-asunnon muuttamisen 

vakituiseksi asunnoksi Alastaipaleen kylassa tilalla Aurinkoranta N:o 16:11. 

Tama lupa on voimassa kaksi vuotta. Rakennuksen kayttotarkoituksen muutokselle on erikseen 

haettava rakennuslupa. Jatevesijarjestelman saneeraukselle tulee hakea toimenpidelupa. 

 

§ 34 KEILAHALLIN LISA- JA MUUTOSTYOT 

Lautakunta paatti hyvaksya esitetyt lisa- seka muutostyot   

yht. yhteensä: hyvitys 38.000€, lisälasku 36.409,99€ seka päätti esittää ne tiedoksi 

kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 



 

§ 35 YMPARISTONSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN PAIVITYS 

 

Lautakunta päätti hyvaksyä kokouksessa esitetyn valvontasuunnitelman liitteineen. 

 

§ 36 YMPARISTONSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2019 

 

Tekninen lautakunta hyvaksyi vuoden 2019 valvontaohjelman. 

 

§ 37 YMPARISTOVIRANOMAISEN TAKSA 

 

Lautakunta hyvaksyi kokouksessa esitetyn materiaalin mukaiset ymparistonsuojelun 

viranomaistehtavien maksuperusteet ja taksataulukon. 

 

§ 38 LAUSUNTOJEN ANTAMINEN YMPARISTOLUPA-ASIOISSA 

 

Tekninen lautakunta paatti, etta ymparistonsuojelusihteeri voi antaa ymparistonsuojeluviranomaisen 

puolesta lausunnon sellaisessa ymparistolupa-asiassa, joka voidaan katsoa ymparisto- tai muilta 

vaikutuksiltaan vahaiseksi. 

Annettu lausunto tulee saattaa lautakunnalle tiedoksi. 

 

§ 39 YMPARISTOLUPA, TILA HARVIALA RN:O 5:13 

 

Lautakunta paatti rauettaa tilalle 1-larviala 5:13 myontamansa ymparistoluvan. Paatoksesta ei perita 

maksua. 

 

§ 40 TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Lautakunta merkitsi tiedoksi asiat, joista keskusteltiin: 

- Avin tarkastuskertomus  - Tilinpaatos 2018 

- Liikuntahallin tilannetiedote - Pirkanlinnaja yhteiskoulu 

- Uimahalli   - Tyomaakokousten palkkiot 

- Nuva:n edustajat  - Seuraava kokous 9.4.2019 

 

§ 41 YMPARISTONSUOJELUN AJANKOHTAISET ASIAT 

 

Lautakunta merkitsi kokouksessa keskustelemistaan mm. seuraavista asioista: 

-- Vesihuoltolain mukaiset vapautukset   -- Siirrettavat autot ja niiden sailytys. 

 

§ 42 OTTOKELPOISET PAATOKSET 

 

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. Paatoksia ei oteta teknisen lautakunnan kasiteltavaksi. 

 

§ 43 TIEDOKSI 

 

Lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. 

 

Päätökset täydellisinä ovat saatavissa Ähtärin kaupungin kirjaamosta. 

Ähtärin kaupungin kirjaamo 

Ostolantie 17, 63700 Ähtäri 

puh. 06 2525 6000   kirjaamo@ahtari.fi 

mailto:kirjaamo@ahtari.fi

