
Tiedote teknisen lautakunnan 20.8.2019 pidetystä kokouksesta 

Kokouksessa on käsitelty seuraavat asiat: 

§ 77 POIKKEAMISLUPA, TILA NIITTYLÄ 989-406-7-347 

Tekninen lautakunta päätti, ettei myönnä haettua poikkeamislupaa 30 k-m2:n saunarakennuksen 

rakentamiselle asemakaavassa puistoalueeksi P merkitylle tilalle. 
 

§ 78 POIKKEAMISLUPA, TILA 989-409-9-16 LÖYLYKKÖ 

Tekninen lautakunta päätti myöntää haetun luvan lisärakentamista varten, Ähtärin kylässä, tilalla 

Löylykkö RN:o 9:16. Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta.  

Vapaa-ajan asunnon rakentamista varten on haettava rakennuslupa. 

Nykyiselle päärakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle on erikseen haettava rakennuslupa. 

Talousrakennusten purkamista varten tulee tehdä purkamisilmoitukset. 

§ 79 ASFALTOINTITÖIDEN 2019 URAKOITSIJAN VALINTA 

Tekninen lautakunta päätti asfaltointihankkeiden urakoitsijaksi valita edullisimman tarjouksen 

jättäneen Asfalttikallio Oy, hintaan 175 655 € (alv 0%). 

 

§ 80 TÄYTTÖLUPA KAHTEEN LAITOSHUOLTAJAN TOIMEEN 
 
Tekninen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaksi paikkaa laitoshuoltajan toimeen 

julistetaan avoimeksi toistaiseksi voimassa olevana. 
 

§ 81 ÄHTÄRIN VANHAN KUNNALLISKODIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN  

Tekninen lautakunta päätti jättää asian pöydälle lisäselvitysten tekemistä varten. 

 

§ 82 LUKIOTIEN HULEVESIEN HALLINTA 
 

Tekninen lautakunta merkitsi huomautuksen hulevesien johtamisesta tiedoksi ja päätti, että asia 

korjataan mahdollisimman nopealla aikataululla.  

 

§ 83 INHANKOSKEN VOIMALAITOKSEN RAKENTAMINEN, KILLIN VOIMA OY / VASTINE 
VALITUKSIIN 
 

Tekninen lautakunta päätti, että ympäristö- ja luontoselvitysten sekä hankkeen 

vaikutustenarvioinnin puutteellisuuden sekä hankesuunnitelman muuttumisen vuoksi Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintoviraston Killin Voima Oy:lle myöntämä lupa Dno LSSAVI/694/2016 

kumotaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun. 

 

§ 84 TEKNISEN TOIMEN AJANKOHTAISKATSAUS 
 

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi teknisen toimen mm. seuraavat ajankohtaiset asiat  

- Pirkanlinnan sisäilmatutkimukset  - Koulujen väistötilat - Uimahalli    

- Syksyn kokoukset pidetään kuukauden 2. tiistaina seuraavasti: 10.9., 8.10., 12.11. ja 10.12. 

 



§ 85 YMPÄRISTÖNSUOJELUN AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi ympäristönsuojelutoimen mm. seuraavat ajankohtaiset asiat. 

- haja-asutuksen jätevesitilanne - kaupungin taajamien hulevedet 

- ympäristökatselmuksen kehotukset 

 

§ 86 OTTOKELPOISET PÄÄTÖKSET 
 

Tekninen lautakunta merkitsi asiat tiedoksi. 

 

§ 87 TIEDOKSI 
 

Tekninen 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 
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