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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Tekn. ltk 93 §
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Tekn. ltk 94 §
PÄÄTÖS:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Annala ja Jani Frusti.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 95 §

1. Liikuntahallin rakennustoimikunta kokoontunut 13.9.2018. Päätettiin Kvrtarjousasiakirjojen hyväksymisestä. Hankkeen tarjouspyyntö on tarkoitus viedä
HILMA:an viikolla 38. Laskenta-aika on 8 viikkoa. Hankintatavan esittely kokouksessa.
2

Petri Hänninen ottaa teknisen johtajan viran vastaan ma 22.10. 2018.

3

Vs tekninen johtaja on 20.9.2018 § 79 tehnyt päätöksen urakoitsijan valinnasta
Peippoosten tien kevyenliikenteen väylän rakentamisesta välille Harvakyläntie –
Kolhontie

4

Vs tekninen johtaja on 20.9.2018 § 80 tehnyt päätöksen palvelualueen sisäisen
työnjaon muuttamisesta, teknisen toimen toimistosihteerin eläköityessä siirrettään tehtävään toinen toimistosihteeri, jolle on kuulunut myös uimahallin tehtäviä.

5

Vs tekninen johtaja on 20.9.2018 § 81 tehnyt päätöksen tukipalvelut alueen ruokapalveluvastaavan eläköityessä siirtää tehtävään nykyisen ruokapalvelutyöntekijän.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA

Tekn.ltk 96 §
Rakennustarkastaja Antti Lammi on 19.9.2018 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä
pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa 6 vapautushakemuksista viemäriverkostoon liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteessä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta
hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä
aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Pekka Panttila, puh. (06) 470 1230.
VS TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KOLHOOSINTIEN YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 19.6.2018/66 §
Yksityisteiden avustushakemusten jättöaika päättyi 31.5.2018. Avustushakemuksia
jätettiin yhteensä 39 kpl, tiekilometrejä niistä kertyi yhteensä n. 34 km.
Kunnan kunnossapitoavustusta voidaan myöntää sellaisille yksityisteille, joiden varrella on vakituista asutusta. Viimeiseen asuttuun kiinteistöön saakka mitatun tien pituuden tulee olla vähintään 400 m.
Hakemus on nähtävänä kokouksessa.
Ehdotus avustusten jakamisesta on esitetty liitteessä.
Lisätietoja antaa kunnanrakennusmestari Jukka Perttilä 0500-545993.
VS. TJ: N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää asian liitteen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Hakemus hylättiin koska viimeiseen asuttuun kiinteistöön oli matkaa alle 400 m.
_________

Tekn.ltk 97 §
Kolhoosintien avustuspäätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus (liitteenä) teknisen lautakunnan 29.6.2018/66 § tekemästä päätöksestä.
Maistraatilta saadun tiedon mukaan (5.7.2018/Marja Mikkonen) aikanaan on tehty
asuntolaskenta, jolloin sillä hetkellä asumattomat vanhat rakennukset kirjattu vapaaajan asunnoiksi.
Vuonna 2014 on tullut muutos. Enää ei voida kirjata vapaa-ajan asuntoa asuinpaikaksi.
Mikäli haluaa muuttaa vapaa-ajan asunnon asuinrakennukseksi, tulee sitä hakea rakennuslupaviranomaiselta.
VS. TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää olla muuttamatta 19.6.2018/66 §:ssä tehtyä päätöstä,
koska kiinteistö ei nykyisellään täytä avustushakukriteereitä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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SELVITYS KOULUKESKUKSEN ALUEELLA TEHDYSTÄ KUIVATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISESTA JA KUSTANNUKSISTA

Tekn.ltk 98§
Liikuntahallin rakennustoimikunta on 27.6.2018 muut asiat kohdalla merkinnyt pöytäkirjaan ”lisäksi todettiin, että koulukeskuksen alueella on aloitettu liikuntahalliin liittyvä kuivatusjärjestelmän rakentaminen ”ja lisäksi 2.8.2018 kohdassa ajankohtaisia
asioita ja jatkotoimista päättäminen kohdan 5 osalta, että ”kustannustenjako liikuntahallin vaatimien ja muiden alueen kuivatustöiden välillä tehdään erikseen siten, että vain liikuntahallin rakentamisen vaatimat työt kohdistetaan tähän hankkeeseen”

SELVITYS
Suunnitelma rakennettavan alueen hule- ja salaojavesien uudelleen järjestämiseksi
on päivätty 26.9.2017. Suunnitelmat on tehnyt Aluetaito Oy. Suunnitelmassa on nimenomaan huomioitu mahdollisesti rakennettava liikuntahalli nimellä UUSI SALI.
Vs teknisen johtajan työt kunnassa ovat alkaneet 7.5.2018.
Ensimmäinen tieto valtion rahoituksesta on saatu 17.5.2018, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut liikuntapaikkarakentamisen ja peruskorjausten avustukset
vuodelle 2018.
Rakennustoimikunnan ensimmäinen kokous on ollut 28.5.2018. Toimikunnan pontimena on ollut alusta asti se, että hanke etenisi mahdollisimman nopeasti ja jouhevasti, koska hanke pitää aloittaa 2018 lokakuun loppuun mennessä.
Tekninen palvelualue päätyi asian kiireellisyyden vuoksi seuraavaan:
Ensinnäkin: Kun oli tiedossa etukäteen kaivutöiden vaativuus ja vaikeusaste, ei ollut
tarkoituksenmukaista edes pyytää urakkatarjouksia eikä töitä ehditä tehdä, eikä
kannata kilpailuttaa vaan se tehdään ns. omana työnä. Työhön valitaan pätevä kaivinkoneurakoitsija Maunuksela (jos on vapaa) ja jonka kautta tilataan myös suunnitelman mukaiset tarvikkeet.
Toiseksi: Koululaisten turvallisuuden vuoksi työt kannattaa aloittaa kesäloman aikana.
Kaivutyöt on aloitettu 25.6.2018 ja viimeiset työt saatu valmiiksi 3.9.2018.
Haitta koululaisille on ollut minimaalinen.
Kolmanneksi:
Suunnitelmaa on jouduttu päivittämään työn aikana sitä mukaa, kun kaivoja tai linjoja on löytynyt suunnitelmasta poiketen. Aluehan on rakentunut monen vuoden kuluessa ja kaapeleita sekä linjastoja on lisääntynyt eikä niitä ole tiedetty suunnitelmaa
tehtäessä. Toisin sanoen työn aikana on kaivoja, putkistoa ja erilaisia yhteitä jouduttu tilaamaan runsaasti lisää.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Alakoululle tuleva kaukolämpölaitoksen putkisto siirrettiin tulevan liikuntahallin alta
uuteen kaivantoon ja samalla varmistettiin sen salaojavesien toimivuus. Putkistosta
ei myöskään ollut merkintää suunnitelmassa.
Lisäksi ala-asteen kahden öljysäiliön poistaminen kivijalan juurelta pudottamatta perustushiekkoja rakennuksen alta piti varmistaa Larssenin palkeilla (kaivusyvyys yli
3,0 m), koska myös vanhoja routasuojauksia jouduttiin purkamaan ja siten myös uusi-maan. Öljysäiliöiden vierellä olleet salaojat olivat painuneet eivätkä siten ole myös
toimineet. Nyt tietenkin korjattiin tilanne. Öljysäiliöistä ei merkintää suunnitelmassa.
Suunnitelman tarkoituksena on ollut korvata tulevan liikuntahallin alle jäävät hulevesikaivot linjoineen korvaavilla kaivoilla ja linjoilla. Linjat olivat huonosti tehdyt ja
osittain kaatoivat väärään suuntaan.
Suunnitelman tarkoituksena on myös, että perusvesipumppaamoon johdetaan alaasteen salaojavedet ja myöskin tulevan hallin salaoja- ja rännivedet.
Tämän kuivatussuunnitelman tarkoituksena oli myös huolehtia perusvesipumppaamon avulla, ettei rakennuksien perustuksia kastele hulevedet (joen tulviessa).
Näin ollen, jos suunnitelma olisi kilpailutettu urakkahinnan lisäksi lisälaskujen määrä
olisi ollut huomattava.
Töiden toteuttamisessa on käytetty isokyröläisiä urakoitsijoita tai tavarantoimittajia
yhteensä 6 kpl.
Merkitään, että liikuntahallin suunnitellut ylläpitokustannukset tulevat olemaan 103
188 euroa/vuosi ja elinkaarikustannukset kolmessakymmenessä vuodessa 6 373
054 euroa.
Liitteenä laskelma kuivatussuunnitelman toteutuksen kustannuksista ja niiden jaosta. Liite jaetaan kokouksessa.

VS. TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.
Lautakunta päättää, että töistä aiheutuneista laskuista jyvitetään yläaste/lukio, keskustan alakoululle ja nykyiselle liikuntasalille omat osuudet ja maksetaan vuoden
2018 käyttötalousarvion kohdista 4390 rakennusten ja alueiden rakentaminen ja
kunnossapito, liitteen mukaan.
Lisäksi lautakunta esittää, että rakennustoimikunta tekisi laskelman ja esityksen millä tulevat vuotuiset käyttökustannukset katetaan, jotka on arvioitu 103 188 euroa
vuosi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION JA – SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Tekn.ltk 99 §
Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2019 ja taloussuunnitelman
vv. 2019-2021 laatimisohjeet.
Teknisen hallintokunnan budjettiesityksen yhteenvetolomake esitetään kokouksessa.
VS TJ:N EHDOTUS:
Hyväksytään liitteen mukaiset rakennusten ja alueiden kunnossapitotalousarvio
vuodelle 2019 ja suunnitelma investoinneille vuosille 2019-2021.

Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Pekka Panttila, puh. 06- 470 1230.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin liitteiden mukaisesti.
Investointien toteutuminen tulee osaltaan riippumaan henkilöresurssien riittävyydestä. Tavoitteet ja tunnusluvut käsitellään seuraavassa kokouksessa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMISTOINSINÖÖRIN VIRAN PERUSTAMINEN
Tekn.ltk 21.8.2018, 79 §
Teknisen toimialan henkilöorganisaatio on tehtäväkenttään nähden liian ohut. Parhaiten (pahiten) se ilmenee sijaistamisessa (sairaustapaukset, lomitukset), ympäristönsuojelun valvonnassa lain tarkoittamassa laajuudessa. Liittyminen viemäriverkostoon alhainen. Vesi- ja viemärilinjojen kartoitus keskeneräinen.
Toimistoinsinöörin tehtäviin kuuluisivat liitteen mukaiset tehtävät.
Määräaikainen toimistoinsinööri ollut palkattuna vuonna 2018. Määräaikaisuus päättyy 31.12.2018. Tehtävänä ollut mm rakennus- ja huoneistorekisterin korjaukset,
viemäröintiin liittymiset ja uhkasakkoasiat. Tietosuojavastaavan tehtäviä ja keskuksen sijaistamisia.
Hallintosäännön 60 §:n mukaan valtuusto päättää palvelualueen johtajatason virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä niiden virkanimikkeen muuttamisesta.
Kunnanhallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
Esitetään kunnanhallitukselle, että teknisen palvelualueelle perustetaan 1.1.2019 lukien toimistoinsinöörin virka, jonka kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään
soveltuva insinöörin tutkinto. Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy TS:n arviointi-järjestelmän mukaan.
Koska toimistoinsinöörin tehtäviin kuuluisi myös viranomaistehtäviä ja julkisen vallan
käyttämistä, tulee tämän johdosta perustaa virka.
Liite: Toimistoinsinöörin työtehtävät liite

VS TJ:N EHDOTUS:
Lautakunta päättää
- esittää kunnanhallitukselle toimistoinsinöörin viran perustamista 1.1.2019 lähtien.
Kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Khall 27.8.2018, 145 §
Vuoden 2018 talousarvion mukaan teknisen palvelualueen henkilöstöresurssien rakenteesta ja määrästä sekä mahdollisesta lisäresurssien tarpeesta tehdään esitys
talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä.

KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus ohjeistaa teknistä lautakuntaa sisällyttämään toimistoinsinöörin viran
perustamisen ja siitä aiheutuvat kulut vuoden 2019 talousarvioehdotukseensa.
Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti ehdotustaan kuulumaan seuraavasti:
kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa valmistelemaan teknisen sektorin insinöörin viran tehtävänkuvaa, nimikettä ja viran perustamista ja sen aiheuttamia kustannuksia käsiteltäessä talousarvioehdotusta vuodelle 2019.

PÄÄTÖS:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Merkittiin, että asiassa kuultiin asiantuntijana klo 18.15-18.34 vs. tekninen johtaja
Pekka Panttilaa, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

_________

Tekn.ltk 25.9.2018, 100§

VS TJ:N EHDOTUS:

Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että tehtävänimike on insinööri ja viran tehtävänkuvaan kuuluvat liitteen mukaiset tehtävät.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAPINMÄEN KAAVA-ALUEEN KATUSUUNNITELMIEN NÄHTÄVILLEPANO

Tekn. ltk 25.9.2018 101 §

Lapinmäen kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus on valmistunut.

Suunnitelma sisältää asuntoalueen kadut:
Kauratie
Ruistie
Vehnätie
Pohjantie

Teollisuusalueen kadut:
Isohaankalliontie
Kivikatu
Porvarinkalliontie
Kalliotie
Pohjantie

Suunnitelmaehdotukset esitellään kokouksessa.

Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus
tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava
suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Ilmoituksen
lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt katusuunnitelmaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on
annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista.
Jos osallisia on muitakin, nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on tiedotettava siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan”.

Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Pekka Panttila, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

VS: TJ:N EHDOTUS:

Tekninen lautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

hyväksyä Lapinmäen kaava-alueen katusuunnitelmat.

-

asettaa sen nähtäväksi 14 pv ajaksi Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti, sekä

-

pyytää lausunnot alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilta ja haltijoilta
Maankäyttö- ja rakennusasetus §43 mukaisesti

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Oikaisuvaatimusoikeus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Pykälät 101

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA

Kunnallisvalitus, pykälät

Hallintovalitus, pykälät
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Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää
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Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon
haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

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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Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 93, 94, 95, 96, 98, 99,100
________________________________________________________________

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 101

___________________________________________________________________

HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet
___________________________________________________________________
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