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1. Asia

§ 29

Iisisti energinen - lämmänsäätöjärjestelmätuki / Auvo Kaimio
Iisisti energinen -kokeilu on Sitran osarahoittama kestävän arjen kokeiluhanke, jonka toimenpiteet kohdistuvat kuntalaisten uusiutuvan energian
käytön lisäämiseen ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantamiseen.
Hankkeessa kuntalaisille järjestetään energiatapahtumia ja -klinikoita,
joissa neuvotaan uusiutuvan energian käyttöönottoa ja etsitään kotitalouksille sopivia keinoja energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi
toteutetaan yhteishankintoja. Kokeilussa tutkitaan, miten edelläkävijäkunnan esimerkki vaikuttaa kuntalaisten tietoisuuteen ja käyttäytymiseen
energia-asioissa vertaamalla iiläisiä vastaavan kokoisen ja elinkeinorakenteeltaan samantapaisen verrokkikunnan asukkaisiin.
Hankkeessa kotien energiatehokkuuden parantamisessa hyödynnetään
nykytekniikkaa (koteihin asennettavat energiankulutuksen ohjausjärjestelmät) ja samalla tutkitaan millaisia arvoja, uskomuksia ja normeja
kuluttajilla on, kun he tekevät energiakulutukseen ja -säästöön liittyviä
päätöksiä. Lisäksi tutkitaan kuluttajien asenteita ja motiiveja kulutusjoustoihin ja yhteisöllisiin energiapalveluihin.
Hankeen toteuttaja Micropolis Oy on etsinyt iiläisiä koteja, joissa on joko
suora- tai varaava sähkölämmitys ja joihin asennetaan lämmityksensäätöjärjestelmä, jolla optimoidaan kulutusta. Mukaan ilmoittautuneille
kotitalouksille myönnetään 50 %:n tuki ohjausjärjestelmän hankintaan.
Laitteistot on kilpailutettu Micropoliksen toimesta.

2. Päätös

Myönnän Auvo Kaimiolle 547, 875 euron tuen lämmityksensäätöjärjestelmän hankintaan.
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§ 29

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen KunLain 89 §:n mukaisen
oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Iin kunta, Kunnanhallitus
Jokisuuntie 2,
PL 24, 91101 Ii

Oikaisuvaatimusaika ja sen
alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Muutoksenhakuajan laskemiseen sovelletaan lakia säädettyjen määräaikain
laskemisesta. Seuraavat määräaikalain säännökset on otettava huomioon:
- sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta määräaikaan,
- jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen ja
- muutoksenhakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Liitetään päätökseen/otteeseen

