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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Dnro
Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 61

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Dnro
Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 62
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Lehtonen ja Pentti Hänninen
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021, ympäristölautakunta
Dnro ISOKYRÖ/96/02.02.02.00/2021
Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 63
Kunnanvaltuusto on 14.11.2019 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteet. Kunnanhallitus on 18.11.2019 antanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
ohjeen.
Toiminnassa on noudatettava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja niitä
tarkentavia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta. Lautakunta ja sen alaiset
vastuuhenkilöt vastaavat sisäisen valvonnan järjestämisestä johtamansa toiminnan
osalta samoin kuin käteiskassan tarkastuksesta.
Lautakunnat käsittelevät osavuosiraportit, 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 meno- ja tulolajeittain (tiliryhmätaso 4). Toiminta- ja
talousraportin etenemisen yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden
toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Lautakunnat käsittelevät
osavuosiraportit hyväksymällään tarkemmalla tasolla. 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.
Lautakunnat toimittavat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tiedoksi
osavuosiraportit valtuuston hyväksymällä tasolla ko. talousarviovuodelle
talousarviokirjassa hyväksyttyihin tavoitteisiin vastaten.
Vuoden kolmannen 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. On todennäköistä että
rakennusvalvonnan tulot toteutuvat ennakoitua suurimpina tuulivoimaloiden
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lupamaksuista johtuen.
Liitteet

Lisätietoja
antaa

Ympäristö 092021
Tavoitteet ja tunnusluvut

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh.050 561 0459

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että toiminnan menot ja tulot
toteutuvat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Isonkyrön kunta

Sivu
03.11.2021

LIITE: Ympäristölautakunta 16.11.2021 / 63 §

Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

00000057 YMPÄRISTÖTOIMI
00000570 Rakennustarkastus ja ympäristotoimi
00005700 Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
Yhdyskuntapalvelujen maksut

21.850

Muut palvelumaksut

17.286,71

450

4.563,29

79,1

14.691

450,00

Maksutuotot

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

TOIMINTATUOTOT

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

Palkat ja palkkiot

-85.286

-60.700,09

-24.585,91

71,2

-50.427

Henkilösivukulut

-26.790

-15.955,25

-10.834,75

59,6

-13.552

-112.076

-76.655,34

-35.420,66

68,4

-63.978

-38.401

-23.473,52

-14.927,48

61,1

-16.375

-38.401

-23.473,52

-14.927,48

61,1

-16.375

-1.570

-13,83

-1.556,17

0,9

-70

-1.570

-13,83

-1.556,17

0,9

-70

-3.949

-2.489,58

-1.459,42

63,0

-1.663

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

-50

-50,00

-3.999

-2.489,58

-1.509,42

62,3

-1.663

TOIMINTAKULUT

-156.046

-102.632,27

-53.413,73

65,8

-82.087

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

VUOSIKATE

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

-2.016,00

2.016,00

-100,0

-2.016,00

2.016,00

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

17.286,71

4.563,29

79,1

14.691

00000057 YMPÄRISTÖTOIMI
00000570 Rakennustarkastus ja ympäristotoimi
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
Yhdyskuntapalvelujen maksut
Muut palvelumaksut

21.850
450

450,00

Maksutuotot

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

TOIMINTATUOTOT

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

Palkat ja palkkiot

-85.286

-60.700,09

-24.585,91

71,2

-50.427

Henkilösivukulut

-26.790

-15.955,25

-10.834,75

59,6

-13.552

-112.076

-76.655,34

-35.420,66

68,4

-63.978

-38.401

-23.473,52

-14.927,48

61,1

-16.375

-38.401

-23.473,52

-14.927,48

61,1

-16.375

-1.570

-13,83

-1.556,17

0,9

-70

-1.570

-13,83

-1.556,17

0,9

-70

-3.949

-2.489,58

-1.459,42

63,0

-1.663

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Vuokrat
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Toteutumavertailu

EUR
Ulkoinen/Sisäinen

Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

01.01.2021 - 30.09.2021
Budj

Toteutuma

Poikkeama

Käyttö-

Totetuma

2021

2021 01-09

summa

%

2020 01-09

-50

-50,00

-3.999

-2.489,58

-1.509,42

62,3

-1.663

TOIMINTAKULUT

-156.046

-102.632,27

-53.413,73

65,8

-82.087

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

VUOSIKATE

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

-2.016,00

2.016,00

-100,0

-2.016,00

2.016,00

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

21.850

17.286,71

4.563,29

79,1

14.691

00000057 YMPÄRISTÖTOIMI
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Maksutuotot
Yhdyskuntapalvelujen maksut
Muut palvelumaksut

450

450,00

Maksutuotot

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

TOIMINTATUOTOT

22.300

17.286,71

5.013,29

77,5

14.691

Palkat ja palkkiot

-85.286

-60.700,09

-24.585,91

71,2

-50.427

Henkilösivukulut

-26.790

-15.955,25

-10.834,75

59,6

-13.552

-112.076

-76.655,34

-35.420,66

68,4

-63.978

-38.401

-23.473,52

-14.927,48

61,1

-16.375

-38.401

-23.473,52

-14.927,48

61,1

-16.375

-1.570

-13,83

-1.556,17

0,9

-70

-1.570

-13,83

-1.556,17

0,9

-70

-3.949

-2.489,58

-1.459,42

63,0

-1.663

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
Vuokrat
Muut toimintakulut
Muut toimintakulut

-50

-50,00

-3.999

-2.489,58

-1.509,42

62,3

-1.663

TOIMINTAKULUT

-156.046

-102.632,27

-53.413,73

65,8

-82.087

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

VUOSIKATE

-133.746

-85.345,56

-48.400,44

63,8

-67.396

-2.016,00

2.016,00

-100,0

-2.016,00

2.016,00

-100,0

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset
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TILIKAUDEN TULOS

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-133.746

-87.361,56

-46.384,44

65,3

-67.396
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
TA 2021

Toteuma TP1-9/2021 ennuste

Rakennusluvat, asuinrakennukset kpl

20

12

20

Muut luvat, kpl

53

45

53

Ympäristöluvat, kpl

2

1

2

rakennuslupa lautakunta vko

3

3

3

rakennuslupa virkamiespäätös vko

2

2

2

ympäristölupa vko

7

8

7

Tavoitteet ja tunnusluvut
Vaikuttavuustavoitteet

Käsittelyajat

Ympäristölautakunnan asettamat
lisätavoitteet
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Isonkyrön kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen
Dnro ISOKYRÖ/103/11.01.05.00/2021
Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 64
Kuolinpesä on hakenut omistamalleen kiinteistölle vapautusta Isonkyrön kunnan
vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta.
Vesihuoltolain (119/2001) 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella
sijaitsevat kiinteistöt on liitettävä laitoksen viemäriverkostoon. Liittämisvelvollisuudesta
vapauttamisesta vesihuoltolain 11 §:n mukaan päättää hakemuksen perusteella kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen.
Kiinteistölle R:no XXX on haettu vapauttamista viemäriverkostoon liittämisestä.
Hakemus on jätetty 24.8.2021.
Hakemuksesta käy ilmi mm. seuraavat asiat:
- Kiinteistöllä sijaitsee ympärivuoteisessa asuinkäytössä oleva asunto
- Kiinteistössä on vesivessa ja jätevedet johdetaan saostuskaivoihin (3kpl)
- Vedenkulutus vuodessa on 19m³ (2020)
- Kiinteistö sijaitsee n. 100 m etäisyydellä vesistöstä
- Kiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella
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:
Kuolinpesän omistama kiinteistö on hakemuksen mukaan ympärivuotisessa
asuinkäytössä. Kiinteistölle tulee kunnallinen vesijohto ja vapautuksen hakijan
ilmoittama vuosittainen vedenkulutus on hakemuksen mukaan 19 m³ vuodessa (2020).
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Etäisyys lähimpään vesistöön on
hakemuksen mukaan ~100m. Kiinteistöllä on vesikäymälä. Wc- ja pesuvedet johdetaan
saostuskaivoihin (3kpl), joiden yhteenlaskettu tilavuus on 6m³. Saostuskaivoista
jätevedet johdetaan suoraan salaojaputkeen. Saostuskaivot tyhjennetään kaksi kertaa
vuodessa.
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan kiinteistön vuosittaista vedenkulutusta (19m³)
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voidaan pitää vähäisenä ja kiinteistön jätevesijärjestelmää voidaan pitää
terveydensuojelulain näkökulmasta riittävänä. Hakemuksen perusteella kiinteistön
vapautukselle liittymisestä yleiseen viemäriverkkoon ei ole terveydensuojelullista estettä.
Jos kiinteistön omistaja muuttuu, kiinteistöllä syntyvien jätevesien määrä merkittävästi
lisääntyy tai käytössä olevan jätevesijärjestelmän toimivuus ratkaisevasti heikkenee,
tulee yleiseen viemäriin liittyminen harkita uudelleen.
Liitteet

185_vapautushakemus

Lisätietoja
antaa

Lisätietoja: rakennustarkastaja Antti Lammi, (06) 470 1231, antti.lammi(at)isokyro.fi

Rakennustarkastajan
EHDOTUS: Ympäristölautakunta myöntää hakijan kiinteistölle R:no XXX 24kk määräaikaisen
vapautuksen viemäriverkostoon liittämisestä ja täten lupaa poiketa Isonkyrön kunnan
ympäristönsuojelumääräyksien 5 §:stä.
Päätös perustuu kiinteistönomistajan ympäristönsuojeluviranomaiselle antamiin
tietoihin. Jos tietojen oikeellisuudessa on todettavissa puutteita, asia voidaan ottaa
uudelleen käsittelyyn.
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.
Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on 2
momentissa säädetyn lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan
järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.
Ympäristölautakunta katsoo, että vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset
määräaikaiselle vapautukselle täyttyvät. Vapautukselle ei ole terveydensuojelun
näkökulmasta esteitä.
Päätös lähetetään tiedoksi Isonkyrön kunnan Vesihuoltolaitokselle ja
lausunnonantajalle.
Päätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu
200 €; poikkeus ympäristönsuojelumääräyksistä.
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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 1.7.2021 lähtien
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Ympäristölautakunta
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Ilmoitusasiat
Dnro
Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 65
Jaurinnevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen.
Lisätietoja
antaa

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh. 050 561 0459

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Ympäristölautakunta
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Viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen
Dnro
Ympäristölautakunta 16.11.2021 § 66
Isonkyrön kunnan hallintosäännön 65 §:n mukaisesti ympäristölautakunnalle annetaan
tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset.
Rakennustarkastajan ajalla 23.9.2021 - 11.11.2021 tekemät päätökset on julkaistu
Gambit Docs -ohjelmassa kokonaisuudessaan.
Lisätietoja
antaa

Rakennustarkastaja Antti Lammi , etunimi.sukunimi@isokyro.fi. puh.050 561 0459

RAKENNUSTARKASTAJAN
EHDOTUS: Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen edellä mainitut viranhaltijapäätökset.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

16.11.2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
kunnanviraston aukioloajan päättymistä. 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 osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. 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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön ympäristölautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 61,62,63,65,66
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA
Ympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu
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VALITUSOSOITUS HALLINTO-OIKEUTEEN
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella.
Pykälät : 64
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 päivän 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 tie-don,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen rakennuslupaa, toimenpidelupaa sekä rakennuksen
purkamislupaa koskevasta päätöksestä tiedon, kun lupapäätös on annettu julkipanon jälkeen.
Päätökset on annettu/annetaan julkipanon jälkeen.
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
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

