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Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
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Isonkyrön kunnanvirastossa 21.8.2020
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Eila Rantala
Aika ja paikka
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 18.8.2020 § 34

Todetaan läsnäolo-oikeutetut, jotka osallistuvat kokoukseen paikan päällä ja etänä.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin että etäyhteydellä kokoukseen osallistui ympäristölautakunnan jäsenistä Liisa Kuusikko.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 18.8.2020 § 35

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eila Rantala ja Esa-Matias Heinonen.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 18.8..2020 § 36
1.

Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 5.6.2020 – 6.8.2020 tekemät päätökset on julkaistu Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

2.

Kunnanhallitus on hyväksynyt 15.6.2020 § 121 vuoden 2021 talousarvion ja
taloussuunnitelman 2021–2023 laadintaohjeet, joiden perusteella lautakunnat
valmistelevat talousarvioehdotuksensa ja alustavat käyttösuunnitelmat. Talousarvion laadinnan pohjana on kunnanvaltuuston 14.11.2019 § 35 hyväksymä
Isonkyrön kunnan strategia 2025. Talousarvion laadintaohjeissa on käytetty
pohjana Suomen Kuntaliiton ja Valtiovarainministeriön ennusteita talouden kehittymisestä.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Merkitään tiedoksi.

Ehdotus hyväksyttiin.
_____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2020
Ymp.ltk 18.8.2020 § 37

Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 18.11.2019 antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
Lautakunta ja sen alaiset vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Kaikkien vastuuhenkilöiden on tehtävä lautakunnalle osavuosiraportti, johon sisältyy
määrärahojen toteutumisen lisäksi tiedot sekä sanallisten että numeraalisten tavoitteiden siihenastisesta saavuttamisesta sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta.
Raportointiajankohdat ovat 31.3., 30.6. ja 30.9. sekä 31.12(tilinpäätös). Raportissa
tulee olla tiedot tuloarvioiden ja menomäärärahojen toteutumisesta meno-ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4).
Lautakunnille osavuosiraportit esitetään lautakunnan hyväksymällä tasolla. va tilinpäätösraportti (31.12.) on esitettävä valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten. Osavuosiraportit on
käsiteltävä lautakunnan kokouksessa. Lautakuntien on raporttien perusteella arvioitava toimintaansa ja tarpeen mukaan tehtävä tarvittavat muutokset tulosyksiköiden
käyttösuunnitelmiin tai hyväksymiinsä tavoitteisiin tehtäväalueen sisällä. Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat
talousarvion tehtäväalueen menomäärärahojen ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin.
Vuoden toisen neljänneksen toteutuma saisi tasaisella toteutumaprosentilla olla 50
%. Liitteenä olevasta raportista voidaan todeta eri tulosyksiköiden tulojen ja menojen
toteutuma tarkasteltavalla ajanjaksolla.
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi 5700:
Tämän hetkisen arvion mukaan toteutuu suunnitellusti.
Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Ymp. ltk 18.8.2020 § 38
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 27.5.2020 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019.
Ympäristölautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut asetettujen tavoitteiden toteutuneen vastuualueella pääosin hyvin.
Arviointikertomuksessa ympäristölautakunnalle osoitetut havainnot ja suositukset.
-

-

-

Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa tavoitteena olleen rakennusjärjestyksen uudistamisen olevan valtuustokäsittelyssä. Uudistettu rakennusjärjestys on astunut voimaan 1.7.2020.
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa tavoitteena olleen rakennustyön valvonnasta perittävien maksujen tarkistamisen tehdyn ja niiden tulleen
voimaan 1.3.2020.
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessa Ympäristölautakunnalla tulevien vuosien kehittämistarpeena olleen kiinteistörekisterin laadunparannuksen
valmistumisaikataulua ja sen edellyttämien resurssien riittävyyden.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Antti Lammi puh., 050 561 0459
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta merkitsee Tarkastuslautakunnan huomiot ja suositukset tiedoksi ja vastaa kiinteistörekisterin laadunparannuksen tilanteesta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavaa.
-

-

-

PÄÄTÖS:

Rakennus- ja huoneistorekisterin laadunparannusta on tehty yksittäisten virhetietojen tultua esiin ja käytössä olevilla resursseilla työ kestää lukuisia vuosia, ellei
vuosikymmeniä ja siten työn valmistumisajankohtaa on vaikea arvioida. Käytännössä lähes kaikki rakennuspaikat tulisi käydä läpi ja niitä on arviolta n. 2 - 3 tuhatta.
Aiheeseen liittyen Ympäristölautakunnalla on ollut käsittelyssä kuntalaisaloite kiinteistöveroselvitys 10.9.2019 § 55, joka koskee samaa asiaa. 2.8.2019 toimitetun
kuntalaisaloitteen käsittelyä ei ole tiettävästi jatkettu ympäristölautakunnan tekemän päätöksen jälkeen. Edelleen on epäselvää, että miten paljon rekistereissä
oleva rakennuskanta on ristiriidassa todellisen rakennusmäärän kanssa.
Kuntalaiset voivat nykyisellään korjata verottajan Oma Vero - palvelussa omistamiensa rakennusten ja kiinteistöjen tietoja kiinteistöveroilmoituksen jättöajankohdassa. Korjaaminen vaatii osaamista ja viitseliäisyyttä. Vaikka tiedot korjaisi verottajan tietokantaan, tiedot eivät siirry kunnan tai Digi- ja Väestötietoviraston tietokantaan.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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POIKKEAMINEN VARASTORAKENNUS
Ymp. ltk 18.8.2020 § 39
Kyrönmaan Maatalousmuseo Osuuskunta hakee poikkeamaa kaavasta varastorakennuksen rakentamiseen tilalle152-416-0004-0177. Varastorakennus sijoittuu kaavamerkinnältään TV- alueelle, osittain istutettavaksi määrätylle alueelle ja lähivirkistysalueen rajaan kiinni. Rakennushankkeeseen ryhtyvä on hakemuksessaan kirjannut että rakennus on pohjalaismallinen ja sopii hyvin olemassa olevaan rakennuskantaan.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen poikkeamisen.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSLUPA VARASTORAKENNUS
Ymp. ltk 18.8.2020 § 40

Kyrönmaan Maatalousmuseo Osuuskunta hakee tilalle 152-416-0004-0177
rakennuslupaa varastorakennuksen rakentamiseen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 561 0459, antti.lammi@isokyro.fi.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen rakennusluvan.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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JÄTEVESIPUTKEN SIJOITTAMINEN (MRL § 161 )
Ymp. ltk 18.8.2020 § 41
Ympäristölautakunnalta on haettu lupaa jätevesiputken sijoittamiselle tilan 152-4084-20 alueelle. Suorittaakseen velvollisuutensa liittyä kunnan rakentamaan jätevesiverkostoon Vesihuoltolain 119/2001 §10 mukaisesti, hakee hankkeeseen ryhtyvä sijoituslupaa jätevesiputken sijoittamiselle. Johdon sijoittamisesta on käyty neuvotteluja kiinteistön omistajan kanssa tuloksetta.

RT:N
EHDOTUS: Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen luvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta
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ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN
Ymp.ltk 11.2.2020 § 8
Kiinteistönomistaja on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön
kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiinteistönomistaja on hakenut otsikossa mainitussa osoitteessa sijaitsevalle kiinteistölle R:no XXX-XXX-XXX-XXX vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä.
Hakemus on jätetty 26.9.2018.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuotinen asuinrakennus.
- Kiinteistöllä on vesivessa ja jätevedet johdetaan kolmeen saostuskaivoon.
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella.
- Vedenkulutus vuodessa on 74m3.
- Etäisyys vesistöön on noin 300m.
- Omistaja on iäkäs.
Lausunnot ja vastineet:
Vapautushakemuksesta on pyydetty lausunto kunnan terveydensuojeluviranomaiselta ja Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselta.
Vesihuoltolaitos ei ole ottanut kantaa yksittäisiin kohteisiin, vaan todennut, että jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa.
Terveydensuojeluviranomainen on lausunut seuraavaa:
Hakijan omistama kiinteistö on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Kiinteistölle tulee
kunnallinen vesijohto ja hakemuksen mukaan kiinteistön vuosittainen vedenkulutus
on 76m3 (2018). Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on n. 300m. Kiinteistöllä on vesivessa. Wc- ja pesuvedet johdetaan
saostuskaivoihin (3 kpl), joiden yhteenlaskettu tilavuus on 7,5m3. Saostuskaivo tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön jätevesijärjestelmää voidaan pitää käyttöön nähden terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä. Näin ollen kiinteistön vapautukselle liittymisestä yleiseen viemäriin ei ole terveydensuojelullisia esteitä. Jos kiinteistön omistaja tai käyttötarkoitus
muuttuu tai kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi lisääntyy, tulee
yleiseen viemäriin liittyminen harkita uudelleen.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi 050 5610459 , antti.lammi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ympäristölautakunta ei myönnä kiinteistölle R:no XXX-XXX-XXX-XXX vapautusta
viemäriverkostoon liittämisestä ja täten lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen
vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, etteivät vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyty. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 60 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä ja hylkäävän päätöksen
mukainen alennus.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.
Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 119/2001; 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 527/2014; 155, 156, 202 ja 205 §:t
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien
PÄÄTÖS:

Päätettiin jättää pöydälle tarkempien selvitysten saamiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ymp.ltk 18.8.2020 § 42
Edellisen käsittelykerran jälkeen on käyty sähköpostinvaihtoa asianomaisen tyttären
kanssa, joka on ottanut asiaa hoitaakseen. Tässä yhteydessä on käynyt ilmi, että
asiakas on jo maksanut liittymismaksun, mutta ei ole suorittanut vielä maastotöitä
kiinteistön liittämiseksi vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Etäisyys kiinteistön
saostuskaivosta viemärin liityntäkaivoon on n. 35 metrin luokkaa. Asian selvittelyn
yhteydessä ei ole tullut vastaan muita uusia, asian käsittelyyn merkittävästi vaikuttavia seikkoja.
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta ei myönnä vapautusta viemäriverkostoon liittämisestä ja täten
lupaa poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
Ympäristölautakunta kehottaa edellä mainitun kiinteistön omistajaa liittämään kiinteistönsä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin tietoihin.Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.
Perustelut:
Vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos:
1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja
2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen
vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, etteivät vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset vapautukselle täyty. Vesihuoltolaitoksen palvelujen tarvetta ei voida katsoa vähäiseksi.
Liitteenä oleva päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja
lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu 60 €; poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä ja hylkäävän päätöksen
mukainen alennus.
Muutoksenhaku:
Muutosta valvontaviranomaisen vesihuoltolain nojalla antamaan päätökseen sekä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 11 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
Valitusosoitus on liitteenä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Sovelletut oikeusohjeet:
Vesihuoltolaki 119/2001; 10 ja 11 §:t
Ympäristönsuojelulaki 527/2014; 155, 156, 202 ja 205 §:t
Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset (voimaan 23.4.2014)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2015 lähtien
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiannon saajan suostumuksella
päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Kunnanviraston aukioloaika on pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan
•
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Isonkyrön kunnanvirastosta.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 34,35,36,37,38
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
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VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät : 39,40,41,42
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
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Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Ympäristönsuojelu- ja Vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
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