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Tekla 05.02.2019 § 20
Valmistelija: Tekninen johtaja Anu Muurimäki,puh. 06 438 4600, 044 438
4600

Lapuan kaupunginvaltuutetuille pidettiin 15.1.2019 viemäri-iltamat,
missä keskusteltiin haja-asutusalueen tulevaisuudesta ja lakien vaikutuksesta mahdollisten liittyjien määriin.
Tilaisuudessa virkamiehistö sai ehdotuksen vesihuoltolaitoksen liittymäsopimuksen täydentämiseksi: sopimukseen kirjataan ehto liittää
kiinteistö rakennettuun viemärilinjaan määräajassa, toinen lisättävä
ehto liittyy sopimuksen purkaantumiseen.
Tällä hetkellä käytössä oleva vesihuollon liittymis- ja / tai käyttösopimuspohja
Liite 20a / Tekla 5.2.2019
Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää, että liittymissopimusta täydennetään seuraavin lisäyksin:
1.

Asiakas liittää kiinteistön kunnalliseen viemäriverkkoon vuoden
sisällä liittymissopimuksen allekirjoittamisesta tai viemäriverkon valmistumisesta.

2.

Tämä liittymissopimus purkautuu ja liittymismaksu sekä liitostyömaksu palautetaan liittyjälle ennen kiinteistön liittämistä Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos olosuhteiden ja/tai niiden muuttumisen vuoksi vesihuoltolaitos ei kykene
huolehtimaan sille kuuluvista velvoitteista taloudellisesti ja/tai
asianmukaisesti.

Lautakunta: hyväksyi esityksen.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438
4600

Tekla 02.04.2019 § 47
Valmistelija: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post,
puh. 06 438 4003, 044 438 4003

Tekninen lautakunta on käsitellyt kokouksessaan 5.2.2019 § 20
vesihuoltolaitoksen liittymissopimusta.
Tekninen lautakunta on päättänyt täydentää liittymissopimusta siten,
että
1.

Asiakas liittää kiinteistön kunnalliseen viemäriverkkoon vuoden
sisällä liittymissopimuksen allekirjoittamisesta tai viemäriverkon valmistumisesta.

2.

Tämä liittymissopimus purkautuu ja liittymismaksu sekä liitostyömaksu palautetaan liittyjälle ennen kiinteistön liittämistä Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen verkostoon, jos olosuhteiden ja/tai niiden muuttumisen vuoksi vesihuoltolaitos ei kykene
huolehtimaan sille kuuluvista velvoitteista taloudellisesti ja/tai
asianmukaisesti.

Teknisen lautakunnan päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että päätös on poistettava molempien
kohtien osalta.
Oikaisuvaatimus
Liite 47a/Tekla 2.4.2019
Päätös oikaisuvaatimukseen
Liite 47b/Tekla 2.4.2019
Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen päätöksen tehtyyn oikaisuvaatimukseen.
Lautakunta: hyväksyi esityksen.
Pöytäkirjamerkintä: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post oli
asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana
klo 15.35- 15.45. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.
Pöytäkirjamerkintä: Nuorisovaltuuston edustaja Adrienn Magyar
poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.00.
Lisätietoja: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh. 06 438 4003,
044 438 4003 ja tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044
438 4600

Tekla 09.03.2021 § 62
Valmistelija: tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

Vaasan hallinto-oikeus on 8.2.2021 antanut päätöksen * * * * * * * * *
* * tekemään kunnallisvalitukseen.

Päätöksellä hallinto-oikeus on kumonnut teknisen lautakunnan päätökset 5.2.2019 § 20 ja 2.4.2019 § 47.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Liite 62a / Tekla 9.3.2021
Hallintojohtaja Vilppu Muuronen on kutsuttu kokoukseen alustamaan
asiaa.
Tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Lautakunta: hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen.
Pöytäkirjamerkintä: Hallintojohtaja Vilppu Muuronen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.4817.00. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa.
Pöytäkirjamerintä: Tämän pykälän käsittelyn jälkeen lautakunta siirtyi
käsittelemään pykälää 61.
Lisätietoja: Tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 044 438 4600

