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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Ymp.ltk 10.9.2019 § 48

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymp 10.9.2019 § 49

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merita Buck ja Yrjö Welling.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Ymp.ltk 10.9.2019 § 50
1. Rakennustarkastajan tekemät päätökset:
Rakennustarkastajan ajalla 13.6. – 5.9.2019 tekemät päätökset on julkaistu Gambit
Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TOIMENPITEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA
Ymp. ltk 10.9.2019 § 51
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 23.5.2019 hyväksynyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018.
Ympäristölautakunnan osalta tarkastuslautakunta on todennut asetettujen tavoitteiden toteutuneen koko teknisen toimen vastuualueella pääosin hyvin. Teknisen toimen henkilömuutokset ja uudet tehtävät ovat osaltaan vaikuttaneet tavoitteiden toteutumiseen. Tavoitteet on todettu ainakin osittain toiminnan mittaamiseen soveltumattomiksi ja näitä on muutettu vuodelle 2019.
Arviointikertomuksessa ympäristölautakunnalle osoitetut havainnot ja suositukset
Tarkastuslautakunta muistuttaa ympäristölautakunta, että määräaikoihin voi hakea
jatkoaikaa hyvissä ajoin, kun todetaan, ettei tavoitetta pystytä saavuttamaan ajoissa.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta merkitsee Tarkastuslautakunnan huomion tiedoksi ja pyrkii jatkossa huomioimaan sen.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
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LAUSUNTO ISONKYRÖN POHJAVESIALUIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTA
Ymp. ltk 10.9.2019 § 52
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää
28.6.2019 päivätyssä lausuntopyynnössä Isonkyrön kunnalta lausuntoa pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksesta.
Lausuntopyynnössä ELY-keskus esittää niiden pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten muutosehdotukset, joiden pääsijaintikunta on Isokyrö. Lausunnot pyydetään
pohjavesialueen pääsijaintikunnan lisäksi maakunnan liitolta, vedenottajilta sekä niiltä kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella tai
luokituksella voi olla vaikutusta. Pohjavesialueista kuulutetaan kuntakohtaisesti pohjavesialueiden pääsijaintikunnan mukaan.
Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden mukaan ja ELY-keskus on luokitellut pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:
- 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään
tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
Tähän luokkaan ELY-keskuksen ehdottamat pohjavesialueet ovat Kokkokangas,
Sarvikangas, Jokiperä ja Suolainen.
-2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa
tarkoitettuun käyttöön
-E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on
suoraan riippuvainen.
-Lisäksi pohjavesialue luokitus esitetään poistettavaksi Orismala ja Peippostenpappila nimisiltä nykyisiltä pohjavesialueilta.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että pohjavesialueiden luokituksella (1-,
2- tai E-luokalla) on informatiivinen arvo, koska lainsäädäntö, joka suojelee pohjavettä ja kyseisiä ekosysteemejä, on voimassa luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolellakin.
ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon perusteella. Lausunnot pyydetään lähettämään EteläPohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 30.8.2019 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi antti.lammi@isokyro.fi, puh. 06470 1111

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölauta päättää esittää lausuntonaan ELY-keskukselle:
- että Peippoosten pohjavesialue (1015251) säilytetään pohjavesiluokiteltuna
alueena.
Perustelut:
• Näkyvyys eri karttapalveluissa. Tieto pohjavesialueen olemassaolosta voi ehkäistä
sen turmeltumisen.
• Myös varavetenä Peippoonen nähdään asutuskeskeisestä sijainnistaan huolimatta
tärkeäksi, mikäli pääasiallisen vedenottamon tuotto jostain syystä keskeytyy.
• Myös pohjaveden lainsäädännöllinen suojelu on mahdollisesti mutkattomampaa,
kun alueella on valtioviranomaisen määrittämä asema.
- Muihin lausuntopyynnössä esitettyihin luokituksiin lautakunnalla ei ole huomautettava.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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JOHTOJEN SIJOITTAMINEN JA ALOITUSOIKEUS
Ymp.ltk 10.9.2019 § 53

Caruna Oy hakee Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalta MRL:n 161 § mukaista
lupaa maakaapeleiden ja puistomuuntamon sijoittamiselle Palon- ja Laurolankylään,
yksityistien 00-2006-K1865 Jaurin poikkitie alueelle ja sen lähialueelle hakemuksen
karttaliite, vaihtoehto 1 mukaisesti.
Suorittaakseen velvoitteensa turvata asiakkailleen riittävän hyvänlaatuista sähköä on
saneerauksen tarpeessa olevaa sähköverkkoa korvattava viipymättä. Näin ollen Caruna Oy hakee myös aloitusoikeutta MRL:n 144 § mukaan.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etumi.sukunimi@isokyro.fi.

RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaiset luvat.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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LAUSUNTO YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN
Ymp. ltk 10.9.2019 § 54
Aluehallintovirasto pyytää lausuntoa toiminnassa olevan maidontuotantotoiminnan
laajentamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Toiminta sijaitsee Isonkyrön
Valtaalassa, tilalla Riihiluhta (152-415-3-84). Toimintaan on 2006 myönnetty, voimassaoleva ympäristölupa. Lupaa haetaan seuraavalle eläinmäärälle, 236 lypsylehmää, 63 hiehoa (12-24 kk), 30 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 70 vasikkaa (< 6
kk).Toiminta ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan käytettävällä pohjavesialueella.
Kohde sijaitsee Ylipään vuonna 2014 päätetyllä, oikeusvaikutteisella osayleiskaavaalueella. Kaavamerkintä laajennusalueella on ME-kotieläintalouden suuriyksikön
alue.

RT:N EHDOTUS:
Huomioiden tilan nykyinen toiminta ja se, että toiminta sijoittuu verraten etäälle nykyisistä lähimmistä asuinrakennuksista, jotka voidaan tulkita häiriintyviksi kohteiksi,
ympäristölautakunnalla ei ole hankkeeseen huomautettavaa.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE KIINTEISTÖVEROSELVITYKSEN TEKEMISESTÄ
Ymp. ltk 10.9.2019 § 55
2.8.2019 saapuneessa kuntalaisaloitteessa esitetään, että Ympäristölautakunnan talousarvioesityksessä varataan kiinteistöveroselvityksen tekoon 25 000€ vuodelle
2020. Lisäksi esitettään, että kiinteistöjen omistajille lähetetään kehotuskirje kiinteistöverotietojen tarkistamiseksi ja tietojen lähettämiseksi kuntaan.
Kuten aloitteessa on kirjattu, rakennuksia puuttuu kiinteistöverokannasta, joten osa
kiinteistöjen omistajista selviää osittain ilman kiinteistöveron maksuvelvoitetta, kun
taas suuri osa maksaa kaikista rakennuksistaan lain mukaisen kiinteistöveron. Paikkansa pitää myös se, että ajan tasalla oleva rekisteri helpottaa jatkossa viranomaisten työtä.
Kiinteistöjen omistajilla on jo nykyisellään velvollisuus tarkastaa kiinteistöverojen tiedot ja ilmoittaa puuttuvat rakennukset ja korjata virheelliset tiedot. Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2020 on käytössä Omavero-palvelussa kiinteistöveroosio, jonka avulla verovelvollinen voi korjata tiedot myös sähköisesti verottajan tietokantaan. Korjaaminen edellyttää kuitenkin hieman tietoteknistä osaamista ja oikeiden tietojen selvittäminen edellyttää keskivertoa parempaa asiantuntemusta esimerkiksi pinta-alojen määrittämisen suhteen. Verottajan rekisteriin lisättävien rakennusten siirtyminen Rakennus- ja huoneistorekisteriin on epätodennäköistä.
Mikäli ympäristölautakunta teettää kiinteistöveroanalyysin, jolla verottajan ja väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisteriaineisto koneellisesti vertaillaan,
syntyy siitä eroavaisten tietojen aineisto. Tämän aineiston tarkastaminen ja tietokantaan kirjaaminen on arvioitu palvelutarjoajien toimesta edellyttävän noin kahden
henkilötyövuoden työpanosta.
Valtiovaraniministeriön mukaan meneillään oleva kiinteistöverouudistus astuu voimaan vuonna 2022, jolloin kiinteistöjen verotusarvot on määritetty uudella tavalla.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta varaa vuoden 2020 talousarvioon esitetysti 25 000€:a kiinteistöveroselvityksen tekemiseen. Määrärahalla voidaan hankkia edellä mainittu selvitys, jonka tuloksesta voidaan paremmin arvioida verottajan ja väestörekisterikeskuksen rekistereistä puuttuvan rakennuskannan kokoa, josta taas voidaan arvioida
mahdollista verokertymän lisääntymistä. Saatavan tiedon perusteella voidaan taas
arvioida varsinaista rekistereiden ajantasaistamistyöhön ryhtymistä.
PÄÄTÖS:
Keskustelun kuluessa Maiju Koivusalo ehdotti, että rt:n ehdotus hylätään. Väinö Pollari kannatti ehdotusta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi,
että koska oli tehty rakennustarkastajan ehdotuksesta poikkeava esitys, on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti suoritettavaksi kädennostoäänestystä joka hyväksytiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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Toimitetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 2 ääntä rt:n ehdotuksen hyväksymiseksi (Esa-Matias Heinonen, Liisa Kuusikko) ja 3 ääntä rt:n ehdotuksen hylkäämiseksi (Merita Buck, Maiju Koivusalo, Väinö Pollari). Lautakunnan jäsen Yrjö Welling
äänesti tyhjää. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että äänin 2 -3 ympäristölautakunta on päättänyt, että rt:n ehdotus on hylätty.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TALOUSARVION JA –SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Ymp.ltk 10.9.2019 § 56
Liitteenä on kunnanhallituksen antamat talousarvion v. 2020 ja taloussuunnitelman
vv. 2020-2022 laatimisohjeet.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Antti Lammi, 06-470 1231, antti.lammi@isokyro.fi

RT:N EHDOTUS:
 Hyväksytään liitteen mukainen talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma
vuosille 2020-2022.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
___________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSLUPA ENTISEN KOTITEOLLISUUSKOULUN MUUTTAMINEN ASUINKERROSTALOKSI
Ymp.ltk 10.9.2019 § 57

Tilalle 152-403-11-16 on haettu rakennuslupaa kotiteollisuuskoulun muutosta pääasialliseksi asuinkerrostaloksi.
Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
RT:N EHDOTUS:
Ympäristölautakunta myöntää liitteen mukaisen luvan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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RAKENNUSJÄRJESTYS
Ymp.ltk 10.9.2019 § 58

Kunnanvaltuusto on talousarvion 2019 käsittelyn yhteydessä antanut Ympäristölautakunnalle tehtäväksi rakennusjärjestyksen uudistamisen. Rakennustarkastaja on
valmistellut yhteistyössä naapurikuntien kanssa osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestyksen luonnoksen.

RT:N EHDOTUS
Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja rakennusjärjestykseksi ja asettaa ne nähtäville.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KYRÖNJOEN YLÄOSAN JÄRJESTELYN VESIOIKEUDELLISTEN PÄÄTÖSTEN LUPAEHTOJEN
TARKISTAMINEN, ILMAJOKI, SEINÄJOKI JA LAPUA
Ymp.ltk 10.9.2019 § 59

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat hakee Kyrönjoen yläosan järjestelyn vesioikeudellisten päätösten lupaehtojen tarkistamista (asia 1), Kalajärven altaan rakentamisesta ja säännöstelystä annetun vesioikeudellisen päätöksen tarkkailua koskevan lupaehdon 28) poistamista (asia
2) sekä lupaa Kyrönjoen yläosan vesistötöistä aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi tehtäviin rapu- ja kalataloudellisiin kunnostuksiin neljässä koskikohteessa (asia 3).
Hakijan ehdotukset Länsi-Suomen vesioikeuden 27.4.1995 antamiin päätöksiin nrot 16-17/1995/2 tarvittavista lupaehtojen muutoksista:
- Kyrönjoen vedenkorkeuksiin haetaan muutosta siten, että lupaehdon 2b)
mukainen vedenkorkeuden tavoitteellinen vaihteluväli Nikkolan asteikolla (Kyrönjoen paalu 1052+20) on jatkossa N43 +35,20–35,65 m. Voimassa olevan
luvan mukainen vaihteluväli on N43 +35,20–35,50 m.
Edellä mainitun vedenkorkeuden vaihteluvälimuutoksen lisäksi hakija hakee
lukuisia muita muutoksia.
RT:N EHDOTUS
Lautakunta lausuu asiasta seuraavaa:
Kyrönjoki ja erityisesti Isokyrö on riskialtista aluetta jääpadoille.
Jääpatojen syntyyn vaikuttavat monet asiat, joita ovat esimerkiksi liikkeelle lähtevien
jäälauttojen paksuus, vedenkorkeus ja virtaama. Jään paksuuteen on havaittu olevan vaikutusta kasvatetuilla juoksutusmäärillä kovien pakkasten aikaan. Lisääntyvän
vesimäärän vuoksi jääkansi nousee keskivaiheilta ja erityisesti reunavyöhykkeelle
virtaa vettä, joka jäätyessään kasvattaa jääpeitettä. Tämä lisääntynyt kausittainen
juoksutus ja jääkannen korkeuden vaihtelu voi olla seurausta esimerkiksi voimalaitosten tarpeista tuottaa energiaa kulutuksen kasvaessa.
Kyrönjoen rantoihin kohdistuu myös syöpymää ja sen väitetään kiihtyneen lähivuosikymmeninä.
Jääkerroksen irrotessa rantaheinikosta useita kertoja vedenkorkeuden vaihdellessa
ja paksuksi kasvaneen reunajään lopulta irrotessa kevättulvan aikana, vesirajan
kasvustoa tuhoutuu ja irtoaa mahdollistaen rantojen tehokasta syöpymää.
-

-

PÄÄTÖS:

Ympäristölautakunta edellyttää myös, että vedenkorkeuden vaihteluvälin kasvattamisella ei saa olla edellä mainittua jääpeitteen paksuutta lisäävää vaikutusta.
Ympäristölautakunta edellyttää, että mikäli vaihteluväliä kasvatetaan, se ei saa
edesauttaa rantatöyräiden syöpymisen lisääntymistä.
Ympäristölautakunnalla ei ole muihin asioihin huomauttavaa.

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: 55, 58
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön ympäristölautakunta
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 kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika

14 päivää

Hallintovalitus, pykälät
53,57

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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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.
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 valitusasia-kirjat 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 48,49,50,51,52,54,56,59
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 55, 58
___________________________________________________________________
HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
__________________________________________________________________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
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