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Nimi

Tehtävä

Lisätiedot

Liehu Markku
Ampuja Ari
Hjelm Markku
Hännikäinen Eija
Salmi Ulla
Malin Kimmo

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kunnanhallituksen
puheenjohtaja
kunnanhallituksen
edustaja
rakennustarkastaja,
esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
ympäristösihteeri,
esittelijä

Kuhmoisten kunta
Osallistujat

Läsnä

Järvenpää Juha
Pasanen Lauri
Rajala Marja-Leena
Poissa

Heusala Anne

kunnanjohtaja

Käsitellyt asiat
§ 1 - 10
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Allekirjoitukset
Markku Liehu
puheenjohtaja

Lauri Pasanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Kuhmoisissa 15.2.2019

Ari Ampuja
pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
21.2.2019 kunnan internetsivuilla

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markku Hjelm
pöytäkirjan tarkastaja

2

Kuhmoisten kunta
Rakennuslautakunta

Pöytäkirja
§1
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14.02.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Rakltk § 1

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuus.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Rakltk § 2

Ehdotus: Rakennuslautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi Ari Ampujan ja Markku Hjelmin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kokouksen työjärjestys
Rakltk § 3

Hallintosäännön 16 luvun15 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Hallintosäännön 16 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirja
§4

1/2019

6

14.02.2019

Rakennuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018
Rakltk § 4

Valmistelija: rakennustarkastaja, puh. 040 246 453
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen liittyvistä asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.
Hallintokuntien on toimittettava hallintojohtajalle ja taloussihteerille
1.3.2019 mennessä toimintakertomusaineisto; toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut, tulosalueen kuvaus ja kehitys.
Toiminnan osalta on mitattava niitä tavoitteita, joita on asetettu talousarviossa 2018. Ehdotus rakennuslautakunnan toimintakertomukseksi on erillisenä liitteenä .
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta päättää esittää
erillisenä liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 rakennuslautakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Erillinenh liite

Toimintakertomus 2018
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Rakennuslautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen
Rakltk § 5

Valmistelija: rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453
Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 56 hyväksynyt vuoden
2019 talousarvion ja vuoteen 2021 ulottuvan taloussuunnitelman.
Päätöksellään valtuusto vahvisti kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on
noudatettava talousarviota ja sen perusteluita sekä kunnan hallintosäännön määräyksiä ja muita talousohjeita sekä 14.1.2019 annettuja talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.
Toimielinten on talousarvion hyväksymisen jälkeen hyväksyttävä organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joissa käyttötalousosan
tulosaluekohtaiset määrärahat on kohdistettava kustannuspaikoille.
Viranhaltijoille voidaan antaa valtuudet kohdistaa määrärahat edelleen tileille. Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä toimielinten on myös täsmennettävä tulosalueittain sitovat toiminnalliset tavoitteensa.
Käyttösuunnitelmassa tulee varmistaa, että toimintaan varatut määrärahat riittävät valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä muiden tulosalueiden taloudellisten velvoitteiden
hoitamiseen. Vastuu määrärahojen riittävyydestä on ensisijaisesti
niiden käytöstä vastaavilla henkilöillä, laskujen hyväksyjillä. Käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa on oleellista määritellä määrärahojen
sisäinen sitovuus.
Käyttösuunnitelmat on toimitettava kunnanhallitukselle tiedoksi viimeistään 1.3.2019.
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta päättää vahvistaa kustannuspaikkatasolle käyttösuunnitelman ja myöntää rakennustarkastajalle valtuudet kohdistaa määrärahat edelleen tileille (liite
1) sekä toimittaa käyttösuunnitelman kunnanhallitukselle tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Käyttösuunnitelma
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Yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet 2019
Rakltk § 6

Valmistelija: ympäristösihteeri, puh. 040 554 0887
Yksityisteiden kunnossapidon avustukset on viime vuosina jaettu yksityiskohtaisin jakoperustein. Vuoden 2019 kunnossapidon avustusperusteet on valmisteltu käyttäen vuoden 2018 jakoperusteita.
Talousarviossa on varattu yksityisteiden kunnossapidon avustuksiin
50 000 euroa.
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy yksityisteiden kunnossapitoavustusten jakoperusteet vuodelle 2019 liitteen 2 mukaisina.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Yksityisteiden kunnossapitoavusutkset/jakoperusteet
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Maastoliikennelupapäätös 2019 / Helsingin Moottorikerho ry
Rakltk § 7

Valmistelija: ympäristösihteeri, puh. 040 554 0887
Helsingin Moottorikerho hakee maastoliikennelain (1710/95) 30 §:n
mukaista lupaa Päijänteen ympäriajo -nimisen enduro-moottoripyöräkilpailun maastokokeen järjestämiseksi Kuhmoisten kunnan alueella 16.3.2019. Kilpailun reittikartat esitellään kokouksessa.
Alueen maastokoe järjestetään Karklammen maastossa ja kilpailu
toteutetaan edellisvuosien tapaan.
Ennakkoarvion mukaan tämän vuoden kilpailuun osallistuu n. 250
moottoripyörää ja moottoripyörät ovat tieliikennelain ja -asetuksen
mukaisia. Helsingin Moottorikerho ry jakaa jokaiselle kilpailuun osallistuvalle huoltomaton, mikä estää öljyä, polttoainetta ja muita nesteitä pääsemästä maastoon. Hakija arvioi, että kilpailusta aiheutuvat
haitat ympäristölle ovat hyvin pienet eikä kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle ja ympäristölle.
Reitti kulkee Karklammen pohjavesialueen (0929102, luokka I) halki.
Hakemuksesta on kuulutettu Kuhmoisten kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla 23.1. - 8.2.2019. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä saman ajan kunnan teknisessä toimistossa. Hakemuksesta ei
ole jätetty huomautuksia.
Maastoliikennelain 30 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksinä
ovat, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja
ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle
ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai
muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnan järjestämiseen tulee olla alueen maanomistajan tai haltijan virallinen lupa. Maanomistajien ja tienpitäjien luvat ovat voimassa toistaiseksi ja asia on varmistettu vuosien 2019 - 2020 kilpailuja varten.
Ympäristösihteerin ehdotus: Rakennuslautakunta myöntää maastoliikennelain mukaisen luvan Helsingin Moottorikerho ry:lle Päijänteen
ympäriajon järjestämiseen Kuhmoisten kunnan alueella 16.3.2019
seuraavin ehdoin:
1. Kilpailun järjestäjä huolehtii riittävästä turvallisuudesta ajoreitin
varrella. Yleisön pääsy kilpareitille kilpailun aikana estetään.
2. Huoltopisteitä ei perusteta muualle kuin hakemuksessa esitetylle
paikalle. Huoltopisteellä tulee käyttää läpäisemätöntä alustaa moottoripyörän alla. Poltto- ja voiteluaineiden käsittely huoltopisteen ulkopuolella on kielletty.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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3. Maastoreiteille sekä huolto- ja tankkausalueelle tulee varata poltto- ja voiteluaineiden imeytykseen soveltuvaa ainetta, esimerkiksi
turvetta. Järjestäjä huolehtii imeytysaineen käytöstä ja muista tarvit
tavista toimista vahinkotilanteissa. Käytetty imeytysaine on toimitettava asianmukaiseen ongelmajätteiden käsittelyyn.
Mikäli kilpailun yhteydessä tapahtuu em. vahinkotilanteita, tulee niistä laatia kilpailun jälkeen yhteenveto, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle viikon kuluessa kilpailun jälkeen. Yhteenvedosta on käytävä ilmi vahingon laatu, sijaintipaikka ja suoritetut toimenpiteet.
4. Melumittaukset tulee toteuttaa kattavasti ja mittaustulokset kirjata,
jotta ympäristöterveydenhuolto voi tarvittaessa pyytää niitä nähtäväksi.
5. Alueelle tulee varata riittävästi jäteastioita yleisön ja kilpailuun
osallistuvien käyttöön. Jätteet tulee lajitella ja kuljettaa pois kunnassa voimassa olevien jätemääräysten mukaisesti. Huolto- ja taukopaikoille on järjestettävä asianmukaiset käymälät ja terveyshaittojen
syntyminen tulee muutenkin estää.
6. Roskat kerätään pois katselu- ja huoltopaikoilta sekä maastosta
reittien varrelta viikon kuluessa kilpailun jälkeen.
7. Kilpailun järjestämisessä noudatetaan muutoin mitä hakija on
maastoliikennelupahakemuksessa esittänyt.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeamispäätös / Markku Kettunen
Rakltk § 8

Valmistelija: rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453
Markku Kettunen hakee poikkeamisoikeutta loma-asunnon laajentamiseen yleiskaavamääräyksen etäisyysvaatimuksesta rantaviivaan.
Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistöllä 291-410-35-19. Kiinteistön
pinta-ala on 2000 m2. Paikka sijoittuu Isojärven Kiviselällä olevan Kiviniemen eteläkärkeen.
Rakennuspaikka on yleiskaavan mukainen RA-rakennuspaikka.
Kiinteistölle on rakennettu jo ennestään 38 k-m2 suuruinen saunarakennus, 19,5 k-m2 suuruinen liiteri, 23 k-m2 suuruinen autotalli ja 73
k-m2 suuruinen loma-asunto. Loma-asuntoa on tarkoitus laajentaa
39 k-m2 verran. Olemassa oleva loma-asunto on tontin muodon
vuoksi sijoitettu reilun 10 m päähän rannasta. Laajennus tulisi olemaan 10 m päässä rannasta. Laajennuksen osalle on tehty rakennuksen rakentamisen yhteydessä muuri, jonka sisälle haettava laajennus tulisi.
Yleiskaavan mukaisen RA-määräyksen mukaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Rakennuspaikan
kokonaisrakennusoikeus on 250 k-m2. Laajennuksen jälkeen rakennusten yhteispinta-alaksi tulee 192,5 k-m2.
Hakija perustelee hanketta seuraavasti: ”Lomarakennuksen käytön
kannalta tarpeelliset tilat sisältävä laajennus halutaan sijoittaa nykyisen rakennuksen betonimuurilla rajatun pation paikalle, jolloin nurkka sijoittuu 10 m:n päähän rantaviivasta kuten vanhan osan terassin
luoteisnurkka nykyisinkin. Nykyisen arkkitehtonisesti korkeatasoisen
rakennuksen julkisivut halutaan säilyttää ennallaan, jolloin laajentaminen muualle kuin suunniteltuun paikkaan ei olisi mahdollista rakennuksen arkkitehtonisten arvojen siitä kärsimättä”.
Keskeisinä vaikutuksina hakija esittää: ”Laajennus sijoitettuna olemassa olevaan rakenteeseen tukeutuvaksi ja rakennuksen vanhaa
arkkitehtuuria toistavaksi tekee siitä mahdollisimman huomaamattoman ja muodostaa vanhan osan kanssa ehjän kokonaisuuden. Laajennuksen ja rannan välillä on puustoa, jonka taakse nykyisen rakennuksen tapaan luonnonmukaisin sävyin käsitelty uusi osa sulautuu osaksi jo vakiintunutta rantamaisemaa”.
Poikkeamisen johdosta ympäröivien maa-alueiden omistaja on kuultu. Tämä katsotaan riittäväksi MRL 173 §:n mukaiseksi kuulemiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamisesta päättää kunta.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kartta alueesta, yleiskaavakartta, yleiskaavamääräykset ja asemapiirros ovat erillisenä liitteenä.
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta antaa kunnanhallitukselle puoltavan lausunnon poikkeamisasiassa.
Perustelut: Olemassa olevan rakennuksen vuoksi laajentaminen
muualle kuin haettuun kohtaan ei olisi järkevää. Hakija on toimittanut
rakennuksesta valokuvia, minkä perusteella rakennus on arkkitehtonisesti suunniteltu erittäin hyvin ympäristöön soveltuvaksi. Laajennuksen julkisivun tulee olla olemassa olevan rakennuksen mukainen.
Nykyisen rakennuksen sijainti on noin 10 metriä rannasta, eikä laajentamisen katsota olevan ympäristöä turmeleva hyvän suunnittelun
ansiosta. Laajennuksen kohdalla on jo nyt korkea muuri, jonka vuoksi muutos nykyiseen tilanteeseen nähden jää hyvin vähäiseksi.
Kiinteistön rakennusoikeus ei ylity rakentamisen johdosta.
Osallisilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Hankkeesta ei poikkeaman vuoksi aiheudu haittaa ympäristölle, eikä
alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä se myöskään vaikeuta
kaavan toteutumista.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Erillinen liite

Poikkeamispäätös Kettunen, kartta
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Heikki Kurjosen maisematyölupahakemus
Rakltk § 9

Valmistelija: rakennustarkastaja, puh. 0400 246 453
Heikki Kurjonen hakee maisematyölupaa harvennus- ja ensiharvennushakkuille kiinteistölle Hirvimäki RN:o 291-410-31-43. Kiinteistön
kokonaispinta-ala on noin 13 ha.
Alueella on osittain voimassa oleva Sunttilanlahden ranta-asemakaava. Hakkuu toteutetaan rantakaava-alueen osalla pääasiassa
M-alueella (maa- ja metsätalousalue). Alue pitää sisällään myös pienen LV-alueen (yleinen venevalkama-alue)
Kaavassa M-alueella ei ole annettu erillisiä määräyksiä. Kaavassa
on ainoastaan maininta: maa- ja metsätalousalue.
Hakkuutoimenpiteenä on liitekartan mukainen harvennus- ja ensiharvennushakkuu.
Maisematyölupahakemuksen johdosta on ranta-asemakaavan osalta rajanaapurit kuultu. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.
Juhani Pöyliö on pyytänyt, että tonttien Luotoranta 31:31 ja Mäntykumpu 31:32 rajoille jätettäisiin noin 10-15 metrin suoja-alue, eli alueet jätettäisiin koneellisesti raivaamatta. Kokemuksen mukaan koneellisen raivauksen jälki on ruman näköistä kahdesta kolmeen vuoden ajan. Tonttien omistajilla on välineet ja taito raivata alueet tarvittaessa siististi ilman kustannuksia.
Kartta alueesta, ranta-asemakaava, kaavamääräykset ja hakkuukartta ovat erillisenä liitteenä.
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta hyväksyy liitteen 3 mukaisen maisematyölupapäätöksen.
Perustelut: Hankkeen vaikutukset ympäristöön ja maisemaan ovat
vähäiset. Hanke ei vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Hankkeesta ei ole huomattavaa haittaa
naapureille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 3
Erillinen liite

Maisematyölupa, Kurjonen Heikki
Maisematyölupahakemus, kartta
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Ilmoitusasiat
Rakltk § 10

Valmistelija: ympäristösihteeri, puh. 040 554 0887
1. Keski-Suomen ELY-keskus
- 31.1.2019 päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen
ilmoituksen johdoista: Tullan Urheiluautoilijat ry
- 7.2.2019 päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen
ilmoituksen johdosta: Helsingin Moottorikerho ry
2. Sisä-Suomen poliisilaitos
- 22.1.2019 ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta; Räjäytys
Kaksikko Oy, Veräjämäentie 28
Rakennustarkastajan ehdotus: Rakennuslautakunta merkitsee
asiat tietoonsa saatetuksi.
Päätös: Rakennuslautakunta merkitsi asiat tietoonsa saatetuiksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot ja kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1 - 5, 8 ja 10
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 6
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Rakennuslautakunta
Toritie 34 A
17800 Kuhmoinen
Puhelin
020 638 3100
Sähköposti kirjaamo(at)kuhmoinen.fi
Pykälät: 6
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
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
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta
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Raatihuoneenkatu 1
13110 HÄMEENLINNA
puhelin
029 564 2200 (vaihde)
telekopio 029 564 2269
sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Kunnallisvalitus
Hallintovalitus

pykälät:
pykälät: 7 ja 9

valitusaika 30 pv
valitusaika 30 pv

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä 21.2.2019.
tai
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
puhelin
029 56 42611 (vaihde)
telekopio 029 56 42760
sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi
Kunnallisvalitus
Hallintovalitus

pykälät:
pykälät:

valitusaika 30 pv
valitusaika 30 pv

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen
mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuhmoisten kunta

Pöytäkirja

1/2019

17

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä
hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

