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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 17.11.2020 § 51

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 Merita Buck, Maiju
Koivusalo, Pekka Kultti ja nuorisovaltuuston edustaja Mico Alanen sekä kunnanjohtaja Tero Kankaanpää.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp.ltk 17.11.2020 § 52

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Viljanmaa ja Esa-Matias Heinonen.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 17.11.2020 § 53
1.

Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 18.9.2020 – 12.11.2020 tekemät päätökset on julkaistu Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

2.

Rakennustyöt on keskeytetty rakennustarkastajan päätöksellä § 78 lasten
asumiskodin rakentamishankkeessa.

3.

Pohjankyrön Possu Oy:n ympäristölupa.

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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ISONKYRÖN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN VESIJOHTOVERKOSTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA VAPAUTTAMINEN
Ymp.ltk 17.11.2020 § 54

Kiinteistö omistaja on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön
kunnan Vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen vesijohtoon. Liittämisvelvollisuudesta vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Omistaja on hakenut otsikossa mainitussa osoitteessa sijaitsevalle kiinteistölle vapauttamista vesijohtoverkostoon liittämisestä. Hakemus on jätetty 10.9.2020.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee paritalo jonka toinen pääty on asumaton
- Kiinteistöllä on tällä hetkellä 2 erillistä vesiliittymää, paritalon molemmille asunnoil
le omansa
- Vedenkulutus vuodessa on 0m3
Vapautuksen hakijalle on lähetetty täydennyspyyntö 21.9.2020. Asiakas on vastannut kirjeitse 6.10.2020 ja kertonut kiinteistön aiotusta käytöstä jatkossa sekä toisen
vesiliittymän tarpeettomuudesta.
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:
Hakija on ostanut asuinkiinteistön toisessa päässä olevan asunnon. Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja hän haluaa irtisanoa kiinteistön toiseen päähän tulevan
vesijohtoliittymän.
Hakemuksesta ei käy ilmi ollaanko kahta asuntoa esimerkiksi yhdistämässä yhdeksi
isommaksi asunnoksi, vai jääkö toinen pää asuinkiinteistöstä kokonaan asumattomaksi. Koska asunto on asumaton, vesijohtoverkkoliittymän irtisanomiseen ei ole
näin ollen terveydensuojelulain näkökulmasta esteitä. Jos asunnon asuintilanne
muuttuu, tulee yleiseen vesijohtoon liittymistä harkita uudelleen.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta myöntää kiinteistöllä sijaitsevan paritalon toiseen päätyyn toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen vesijohtoverkostoon liittämisestä alla mainitusti ja täten luvan poiketa Isonkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
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 vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2 momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät toistaiseksi voimassa olevalle vapauttamiselle.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja lausunnonan
tajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen
maksu, poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä 100 €.
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:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITE OMAKOTITALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN PALAUTTAMISESTA
Ymp. ltk 17.11.2020 § 55

11.9.2020 saapuneessa valtuustoaloitteessa esitetään, että uuden omakotitalon rakentajille palautetaan rakennuslupamaksu sen jälkeen, kun rakentaja on asunut
Isossakyrössä kyseisessä rakennuksessa vuoden. Tällä pyritään tukemaan erityisesti nuorten perheiden tiukkaa tilannetta rakentamisen jälkeen. Käytäntö olisi voimassa Strategiakauden 2025 loppuun saakka.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunnan näkökulmasta todetaan, että kaikki kädenojennukset uudiskohteiden tekijöille nähdään vaikuttavan myönteisesti hankkeiden aloituspäätöksiin.
Maksun palauttamisen tehokkuuteen vaikuttaa myös se, että miten hyvin se saadaan kohderyhmän tietoisuuteen.
Taloudelliset vaikutukset vuositasolla liikkuvat muutamissa tuhansissa euroissa,
riippuen täysin rakentamisen määrästä. Rakennuslupamaksu pienehköissä omakotitalokohteissa on tuhannen euron molemmin puolin. Maksu on nykyiselläänkin selkeästi edullisempi, jos sitä verrataan naapurikaupunkeihin.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Kokouspäivämäärä
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RAKENNUSLUPA LASTEN ASUMISKOTI
Ymp.ltk 17.11.2020 § 56

Kiinteistö Oy Midhill hakee tilalle 152-416-6-155 rakennuslupaa lasten asumiskodin
rakentamiseen. Alueella on asemakaava, jossa kyseisellä paikalla on AL-1 kaavamääräys. Alueelle saa sijoittaa myös palvelukeskuksen siihen liittyvine asuntoineen.
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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ASUINRAKENNUKSEN PURKULUPA
Ymp.ltk 22.9.2020 § 57

Tilalle 152-406-0002-0145 on haettu purkulupaa tulipalossa tuhoutuneen paritalon
purkamiseen.

RT:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen purkuluvan.

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO EHDOTETUISTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN MUUTOKSISTA
Ymp.ltk 17.11.2020 § 58
Isonkyrön kunnan tekninen lautakunta on pyytänyt 29.10.2020 saapuneella sähköpostilla valvontaviranomaiselta lausuntoa vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden muutoksista. Esitetyt muutokset sisältävät Yryselän, Tuuralan ja Perttilänmäen alueiden
poistamisen viemärilaitoksen toiminta-alueesta, Vöyrinniemen-Loukonkylän viemärilaitoksen toiminta-alueen rajaamisen noudattelemaan YKR taajamaraujsta, sekä
Pysäkkitien itäpuolella sijaitsevan korttelin 601 kaikkien tonttien, Tolkki I ja Tolkki II asemakaava-alueiden, Kyrööntien varressa kortteli 1201:n kokonaisuudessaan ja
korttelin 540 tonttien 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 sekä Lapinmäen asemakaava-alueilla vuoden
2019 aikana rakennetun asuinalueen ja vuosien 2020-2021 aikana rakentuvan teollisuusalueen, sisältäen asuintontin korttelissa 1202, lisäämistä viemärilaitoksen toiminta-alueeseen. Lisäksi yllä mainittuja viemärilaitoksen toiminta-alueeseen lisättäviä alueita esitetään otettava mukaan myös vesijohdon toiminta-alueeseen niiltä
osin, kun ne eivät siihen entuudestaan kuulu.
RT:N EHDOTUS
Ympäristölautakunta toteaa toiminta-alueiden muutoksista seuraavaa:
• Ympäristölautakunta pitää tärkeänä uusien asemakaava-alueiden ottamista mukaan sekä vesijohdon että jätevesiviemärin toiminta-alueeseen. Tällaisia tarkistuksia
suositellaan tehtäväksi jatkossa aina uusien asemakaava-alueiden saatua lainvoiman.
• Ympäristölautakunta toteaa, että supistettavaksi esitetyillä alueilla on mahdollisesti
lukuisia kohteita, joilla on olemassa edellytykset viemäriverkkoon liittymisvelvollisuudesta vapautuksen saamiselle. Olosuhteet ovat selvästi muuttuneet vuodesta
2012, jolloin nämä alueet on päätetty ottaa mukaan toiminta-alueeseen.
• Ympäristönsuojelulain (527/2014) 13.1.2017 voimaan tullut 156 a § sanoo tiivistetysti, että viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella alle 100 m etäisyydellä rannasta tulee jätevesijärjestelmä saattaa 31.10.2019 mennessä lainsäädännössä jo
aiemmin määrätylle tasolle, kun taas etäämmällä rannasta sijaitsevat kiinteistöt voivat saneerata järjestelmänsä rakennuslupaa edellyttävän merkittävän projektin yhteydessä. Kiinteistönomistajat eivät nyt poistettavaksi esitettävillä alueilla ole uskaltaneet investoida uusiin jätevesijärjestelmiin päällekkäisten kustannusten pelossa.
Poistettavaksi esitettävillä viemärilaitoksen toiminta-alueilla kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saattaminen lain vaatimalle tasolle lankeaisi tehtäväksi Yryselässä
32 kiinteistölle, Tuuralassa 19 kiinteistölle, Perttilänmäen alueella 15 kiinteistölle sekä Loukonkylän alueella 9 ja Vöyrinniemen alueella 1 kiinteistölle. Lukumäärissä on
huomioitu kiinteistöissä vakituisesti asuvien henkilöiden mahdolliset ikävapautukset.
• Vaikka esitys toteutuessaan tarkoittaisikin sitä, että esim. Tuuralassa jätevesiin liittyvät velvoitteet poistuvat usealta kiinteistöltä pitkäksi aikaa, niin laajemmin ajateltuna jokiveden laadun kokonaisvaikutukset jäänevät vähäisiksi, johtuen edellä mainituista jokivarren kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulevista saneerauksista.
• kiinteistökohtaisesti tarkasteltuna pienillä tonteilla, joissa talo jätevesikaivoineen si
jaitsee lähellä jokirantatöyrästä, tulee olemaan haasteita jätevesijärjestelmän sijoittamisen suhteen. Ympäristönsuojelumääräyksessä on esitetty etäisyysvaatimuksia
jätevesijärjestelmien eri osista, mutta niitä ei voida noudattaa em. kohteissa kaikilta
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
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Kokouspäivämäärä
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osin. Myös maaperäkäsittelyn mahduttaminen rantaan on useissa kohteissa vaikeaa. Näissä kohteissa vaihtoehtona nähdään olevan esim. pienpuhdistamo, joka toimii sähkön ja kemikaalien avustamana. Toinen varteenotettava vaihtoehto on siirtää
repijäpumpulla jätevesi etäämmäksi jokitöyräästä, jonne voidaan maaperäpuhdistamokin paremmin saada sopimaan. Rantapenkereen vakavuus on myös seikka, johon kaikki kaivutyöt vaikuttavat penkereen sortumisen riskiä lisäten.
• Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden muutoksilla ei kokonaisuutta ajatellen nähdä
edellä mainitun perusteella olevan suurta vaikutusta ympäristölle.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

17.11.2020

Sivu

88

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN VUONNA 2020
Ymp.ltk 17.11.2020 § 59
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 menoja 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 75
%. 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

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

17.11.2020

Sivu

89

OIKAISUVAATIMUSOHJE YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 55
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: 51,52,53,58,59
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 : 54, 56, 57
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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