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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 7.5.2019 § 40

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 7.5.2019 § 41

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maria Ikola ja Teija Mielty.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 7.5.2019 § 42
1. Tekninen johtaja on päättänyt 28.3.2019 koneurakoitsija Reijo Havinan työkoneen yksikköhinnaksi 1.1.2019 alkaen 47,00€/h ja miestyön yksikköhinnaksi
19,20€/h (hinnat, alv 0%). Hintaa on edellisen kerran tarkistettu 1/2016, tuntihintaa on nyt korotettu maanrakennusindeksin mukaan + 6,9%.
2. Tekninen johtaja on päättänyt 9.4.2019 yksityisteiden lanaajista hoitokauden
2019 aikana, lanaajat ja alueet ovat pääosin samoja, kun hoitokaudella 2018.
Lanaajien tuntihintaa on tarkistettu maanrakennuskustannusindeksin "teiden ylläpito" -kohdan vuosimuutos-prosentin mukaisesti. Teiden ylläpidon kokonaisindeksi on 3/2018 – 2/2019 muuttunut + 2,3%.
3. Tekninen johtaja on tehnyt 8.4.2019 päätöksen Lukkarinmäentien sulkemisesta
vappujuhlan järjestämisen ajaksi. Isonkyrön yrittäjät Ry järjestää vapputapahtuman 1.5.2019 klo 10.00-15.00. Tapahtuman järjestäjä on hakenut lupaa Lukkarinmäentien liikenteen katkaisuun Pohjankyröntalon osuudelta tapahtuman ajaksi.
4. Tekninen johtaja on tilannut Suomen Pohjavesitekniikka Oy:ltä Kokkokankaan
vedenottoluvan muutoshakemuksen laatimisesta sekä vastineen laatimisesta
ELY-keskuksen kehotukseen (dnro EPOELY/535/2019). Suomen Pohjavesitekniikka Oy:llä on laaja kokemus Isonkyrön kunnan pohjavedenotosta ja yritys on
mm. toteuttanut kesällä 2018 pohjavesikaivot, joita nyt haettava muutoslupa koskee. Suomen Pohjavesitekniikka Oy on tarjonnut em. asiakirjojen laadintaa tuntiveloitusperusteisena toteutuneen työmäärän mukaan seuraavasti;
Petri Reijonen 99,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 50h
Risto Reijonen 129,00€/h (alv 0%), työmäärä arvio 20h
työnkokonaiskustannusarvio 7 530,00€ (alv 0%).
5. Tekninen johtaja on pyytänyt täyttölupaa kahden ruokapalvelutyöntekijän sekä
siivoojan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Toimet tulevat avoimiksi irtisanoutumisen sekä eläköitymisen vuoksi. Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvat
1.4.2019 alkaen.
6. Tekninen johtaja esitteli Kokkokankaan vesilaitoksen rakennustöiden edistymistä.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TRAKTORIN, PERÄKÄRRYN JA LISÄVARUSTEIDEN HANKINNAN LOPPUSELVITYS
Tekn.ltk 7.5.2019 § 43
Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.10.2018 § 170 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on kohdassa ”sisäisen valvonta, tarkastus ja
raportointi” määrätty, että ”talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeista tulee tehdä loppuselvitys kahden kuukauden kuluessa niiden valmistuttua. Loppuselvitys tehdään lautakunnan tai viranhaltijan päättämistä hankkeista tekniselle lautakunnalle ja
suuremmista hankkeista selvitys tehdään kunnanhallitukselle. Selvityksen tulee sisältää tiedot hankkeen suoritustavasta, tehdyistä sopimuksista ja hankkeen lopullisista kustannuksista. Budjetissa mainituista investointihankkeista tulee tuoda loppuselvitykset tiedoksi kunnanhallitukselle”.
Tekninen osasto on hankkinut New Holland Boomer 35 vm. 2017 kiinteistötraktorin.
Ostohinta oli 24 000,00 €, sisältäen lisävarusteina etunostolaite, nostopiikit, etukauha ja hiekoitin.
Lisäksi kiinteistötraktoriin on hankittu kipillinen 3-kaato peräkärry, alueaura ja avoharja sovitteineen hintaan 10 250,00 €.
Rahti- ja rekisteröinti kustannukset yhteensä 460,93.
Hankintojen kokonaiskustannuksiksi muodostui 34 710,93 €
Hankintojen kustannusarvio oli 35 000,00 €
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
-Tekninen lautakunta hyväksyy traktorin, peräkärryn ja lisävarusteiden hankinnan
loppuselvityksen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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NAPUEN TAISTELUN MUISTOMERKKIALUEEN VALAISEMINEN

Tekn.ltk 7.5.2019 § 44

Napuen taistelun muistomerkin sata vuotisjuhlaa vietetään ensi vuonna. Muistomerkinalueen näkyvyyttä ja ympäristön siistimistä on tarkoitus tehdä kuluvan kesän aikana. Muistomerkin alueen nykyinen valaistus on heikko ja ilmakaapelit valaisinpylväineen hallitsevat näkymää tarpeettomasti.
Tekninen palvelualue on suunnitellut alueen valaistuksen uudistamista siten, että
vanhat valaisin pylväät ja ilmakaapelit poistetaan ja valaistus hoidetaan kahdella
parkkialueen läheisyyteen sijoitettavalla n. 9 metrin valaisin pylväällä, jotka varustetaan led-valonheittimellä. Valaisimien uusimisella pyritään parantamaan alueella liikkuvien turvallisuutta ja lisäämään muistomerkin näkyvyyttä Pohjankyröntielle. Kustannusarvio n. 6500 € (suunnitelma liitteenä)
Museolta on pyydetty ja saatu lausunto valaistussuunnitelmasta (liite spostista)
Tulevan kesän aikana teknisellä palvelulla on suunnitelmissa alueen siistiminen risuista ja oksista sekä nurmialueen uudistaminen, lisäksi salaojahiekkaa lisätään
käytäville. Kannonjyrsintä on tehty patsaan etuosan molemmin puolin. Kantojyrsijän
mukaan 90 % jyrsityistä kannoista oli juurilahoja.

TJ:N EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

-

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muistomerkkialueen valaisemisen suunnitelmien mukaisesti.

-

Kustannukset katetaan käyttötaloudessa puistoille varatusta määrärahoista.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE NAPUEN MUISTOMERKIN YMPÄRISTÖN METSITTÄMISESTÄ

Tekn. ltk 7.5.2019 § 45
7.1.2019 päivätyssä kuntalaisaloitteessa esitetään Napuen patsaan ympäristön välitöntä metsittämistä. Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut yhteensä 19 henkilöä. Aloitteessa esitetään alueen metsittämistä vähintään 1-2 metrisillä metsäkuusen paakkutaimilla. Lisäksi esitetään mm. muistomerkille johtavan kujan ympärillä ja muistomerkin läheisyydessä olevien kantojen jyrsintää.
Tekninen palvelualue on selvittänyt mahdollisuuksia alueen uudelleen metsittämiseksi ja usean asiantuntijan mukaan lahottajasienen vuoksi alueelle ei voi istuttaa
kuusia eikä muitakaan havupuita ja tulevat kuusen taimetkin on poistettava. Alueelta
on määräajoin raivattava pois myös pajut ym. ylimääräinen kasvusto. Tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisinta on alueen siistiminen mahdollisimman luonnonmukaiseksi.
TJ:N
EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää toteuttaa 2.5.2019 päivätyn suunnitelman mukaisesti
alueen maisemoinnin. Liite suunnitelmasta.
-

Todetaan aloite teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.

PÄÄTÖS:
Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YKSITYISTIEAVUSTUKSET VUODELLE 2019

Tekn. ltk 7.5.2019 § 46

Vuoden 2019 talousarvioon on varattu määrärahaa yksityisteiden avustamiseen.
Yksityistielaki muuttui 1.1.2019 siten, että vain järjestäytyneet tiekunnat voivat saada
kunnalta yksityistielain mukaista avustusta. Uusi laki edellyttää, että tiekunnan tiedot
ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä (Digiroad).
Yksityistieavustuksen saamisen edellytyksenä, Yksityistielaki 560/2018;
1) tielle on perustettu tiekunta (49 §, 84 §)
2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä (50 §, 89 §)
Tiekuntien avustusten hakuajan on oltava lakimuutoksesta johtuen edellisvuosia pidempi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta päättää;
-

asetetaan yksityistieavustukset vuodelle 2019 haettavaksi liitteen mukaisella
kirjeellä ja julkaistaan kirje kunnan ilmoitustaululla, internet -sivuilla ja Pohjankyrö -lehdessä.

-

hyväksyä liitteen mukaisen yksityistieavustushakemuslomakkeen.

-

lisätietoja yksityistien perustamisesta www.maanmittauslaitos.fi

Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MÄÄRÄRAHAHAKEMUS MARTTILANTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEEN
Tekn. ltk 7.5.2019 § 47
KPO-Kiinteistöt Oy on hankkinut omistukseensa liiketontin tavoitteenaan rakentaa
tontille kauppakiinteistön. Rakennuspaikalle kulku on Marttilantieltä. Alueella on voimassa oleva asemakaava, mutta kunnallistekniikka ei ole vielä rakennettu kaavanmukaisesti. Marttilantien katusuunnitelmat on esitelty teknisessä lautakunnassa ja
ne on asetettu nähtävillä 1.4.2019 alkaen. Muistutuksia ei ole tullut. Marttilantien
kunnallistekniikan rakentamisen aikaistaminen on tullut ajankohtaiseksi kaupanyksikön rakentamisaikeiden myötä. Isonkyrön kunnan vuoden 2019 talousarviossa ei ole
esitetty Marttilantien investoinnille määrärahaa, mutta suunnitelmavuodelle 2020 on
taloussuunnitelmassa esitetty 200 000 € varaus.
Vuoden 2019 talousarvon laadinnan yhteydessä Marttilantien kunnallistekniikan kustannuksiksi on arvioitu 200 000€.
TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2019 investointimääräraha 200 000 € Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VAASAN SEUDUN JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA 2018-2023
Khall 23.10.2018, 180 §
Vaasan seudun jätepoliittisen ohjelman kautta kunnat, Vaasan seudun jätelautakunta ja Ab Stormossen Oy asettavat yhteiset tavoitteet seudun jätehuollon kehittämiseksi vuoteen 2023 saakka.
Yhtenä kokonaisvaltaisena tavoitteena on lisääntyvä materiaalikierrätys uuden
valtakunnallisen jätesuunnitelman ja EU:n jätedirektiivin mukaisesti.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma nostaa erityisesti esille seuraavat neljä
painopistealuetta: yhdyskuntajäte, biologisesti hajoava jäte ja ravintokierto,
rakennus- ja purkujäte sekä sähkö- ja elektroniikkajäte. Vaasan seudun
jätepoliittisen ohjelman painopisteet ovat biojätteissä ja yhdyskuntajätteissä, koska
nämä kuuluvat kunnan vastuulle. Vaasan seudun jätepoliittisessa ohjelmassa
nostetaan erityisesti esille myös seuraavat kohdat:
•
Jätehuollon tulee olla osa Suomen kiertotaloutta.
•
Ensi kädessä jätteiden synty on estettävä.
•
Nykyistä jätteen määrää on vähennettävä.
•
Kierrätystä on lisättävä kokonaan uudelle tasolle.
•
Asukkaiden jätetietämyksen tulee olla korkealla tasolla.
Jätepoliittiseen ohjelmaan on valittu kolme kokonaisvaltaista tavoitetta:
- Kaikesta yhdyskuntajätteeseen sisältyvästä biojätteestä tulee 60 % olla materiaalikierrossa ennen vuonna 2023
- Toiminta-alueella 55 % kaikesta syntyvästä yhdyskuntajätteestä tulee olemaan
materiaalikierrossa vuonna 2023
- Jätteen syntymisen estäminen sekä kotitalouksien jätemäärän pienentäminen. Jätemäärän tulee olla pienempi kuin BKT:n kasvu.
Kunnanvaltuustot hyväksyvät lopullisen jätepoliittisen ohjelman. Kunnat nimeävät
ohjelman hyväksymisen jälkeen henkilön, joka vastaa ohjelman raportoinnista ja
seurannasta jätelautakunnalle. Kunnat antavat jätelautakunnalle vuosittain väliraportin ja jätelautakunta seuraa toiminta-alueen tavoitteiden toteutumista kootusti.
Vaasan seudun jätelautakunta on kokouksessaan 29.5.2018 § 133 käsitellyt lausunnot ja ohjelma on päivitetty lausuntojen perusteella. Jätelautakunta kehottaa sopimuskuntia hyväksymään ohjelman valtuustoissaan ja valitsemaan kunnastaan vastuuhenkilön, joka vastaa raportoinnista ja seurannasta jätelautakunnalle.
Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma on liitteenä.
Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Tero Kankaanpää ja rakennustarkastaja Antti
Lammi etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. (06) 470 1111

KJ:N EHDOTUS:

Kunnanhallitus

1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Isonkyrön kunta osaltaan hyväksyy Vaasan
seudun jätepoliittisen ohjelman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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2) kehottaa sivistyslautakuntaa, teknistä lautakuntaa, ympäristölautakuntaa ja hyvinvointilautakuntaa käsittelemään jätepoliittisen ohjelman ja ryhtymään tarvittaviin
toimenpiteisiin etenkin opetussuunnitelmiin sisällyttämisen, kiinteistöjen käytön ja rakennushankkeiden jätemateriaalin osalta
3) valitsee raportointi- ja seurantavastaavaksi teknisen johtajan, joka puolestaan voi
delegoida tehtävän palvelualueella.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Kvalt 8.11.2018 § 36

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Tekn. ltk 7.5.2019 § 48
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.10.2018 käsitellyt Vaasan seudun jätepoliittista ohjelmaa vuosille 2018 – 2023 ja on päätöksessään kehottanut mm. teknistä lautakuntaa käsittelemään ko. ohjelman (liitteenä) ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ”etenkin kiinteistöjen käytön ja rakennushankkeiden jätemateriaalien osalta”.
TJ:N EHDOTUS
Tekninen lautakunta päättää

PÄÄTÖS:

-

pyrkiä mahdollisuuksien mukaan hankkimaan kunnan omistamiin kiinteistöihin
useampien jätejakeiden lajittelun jo syntypaikalla mahdollistavia jäteastioita ja
näin ollen osaltaan edistää materiaalikiertoa

-

pyrkiä käyttämään hankinnoissa ja investoinneissa materiaalitehokkaita ja kiertotaloutta tukevia menetelmiä sekä lisätä tästä maininnan hankintaohjelmiin. Lisäksi em. asiat pyritään hankkeesta riippuen huomioimaan myös urakoiden tarjousvertailun kokonaispisteytyksessä

-

edellyttää kunnan omissa hankkeissa toimivia urakoitsijoita (esim. rakennusurakoitsijat) toimimaan Jätelain 646/2011 ja VNa 179/2012 mukaan, sekä tekemään
selvityksen rakennus- tai purkutyömaalta kertyvistä jätteistä ja toimittamaan Jätelain 646/2011 § 121 mukaiset siirtoasiakirjat tiedoksi rakennuttajalle

-

tekninen lautakunta toteaa että mm. maa-ainesten kierrätystä ja hyötykäyttöä on
toteutettu kunnan rakennushankkeissa jo 2000-luvun alusta.

Tarkennettu ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE TIEOSUUDEN ORISMALA - VALTAALA VALAISEMISESTA
Tekn. ltk 7.5.2019 § 49
Orismala seura ry on tehnyt kuntalaisaloitteen 8.6.2018, jossa esitetään Orismalan –
ja Valtaalan välisen tieosuuden n.1,4 km valaisemista. Aloitteen tehneet ovat huolissaan Orismala – Valtaala tieosuuden liikenneturvallisuudesta. Erityisesti ollaan huolissaan kouluikäisten lasten turvallisesta kulkemisesta. Aloitteessa todetaan myös,
että pyörätie olisi se paras vaihtoehto turvallisuuden lisäämiseksi, mutta kustannussyistä esityksessä on päädytty tieosuuden valaistuksen esittämiseen. Asian puolesta
on myös kerätty adressi, jossa on yhteensä 84 nimeä. Aloite liitteenä.
Teknisen palvelualue näkee myös tärkeänä kyseisen tiealueen turvallisuuden parantamisen. Selvityksen mukaan kyseisellä tieosuudella koulumatkan kulkee päivittäin
alle 10 koululaista. Kyseinen tieosuus on osa valtion ylläpitämää tietä (Orismalantie
7026). Katuvaloja tarvittaisiin ehdotetulle tieosuudelle n. 30kpl ja hankkeen kustannusarvio on noin 40.000€. Todettakoon kuitenkin, että kyseisellä tiellä on Orismalan
kohdalla n. 850m kunnan aikaisemmin rakentamaa katuvalaistusta.
Orismalantie on valtion pidettävä tie eikä kunta voi näin ollen rakentaa sen varteen
katuvalaistusta ilman valtion tieviranomaisen lupaa. Valaistuksen rakentaminen kuuluu pääsääntöisesti valtiolle.

TJ:N
EHDOTUS:

PÄÄTÖS:

-

Todetaan, että tekninen toimi neuvottelee valtion tieviranomaisen kanssa katuvalaistuksen rakentamisesta Orismalantielle

-

ja toteaa aloitteen teknisen lautakunnan osalta loppuun käsitellyksi.

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 43, 44
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. Asian-osaisen 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.
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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa
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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.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 40,41,42 45,46, 47,48,49
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 43, 44
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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