OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnan kokous 12.6.2019; 6/2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain 91 §:n mukaan seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain asioiden valmistelua tai täytäntöönpanoa, ja hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksistä, joilla ei ole asiaa ratkaistu tai jätetty
sitä tutkimatta, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- tai hallintovalitusta:

§:t 107 - 109, 111 - 113 sekä 118 ja 119.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Päätökseen tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), voi tehdä seuraavien päätösten osalta
kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§: 114.
Kuntalain 88 §:stä johtuen muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella, mikäli päätökseen voidaan
hakea muutosta hallintovalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta maankäyttö- ja rakennuslain 190
§:n nojalla. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan ”hallintovalitukset”.
Oikaisuvaatimusaika ja vaatimuksen sisältö
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.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi päätös, johon oikaisua haetaan, muutos, joka päätökseen halutaan
tehtäväksi sekä vaatimuksen perusteet. Vaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus tulee osoittaa Savonlinnan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimitetaan kaupungin rakennusvalvontaan osoitteella: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai sähköpostitse:
rakennusvalvonta@savonlinna.fi (rakennusvalvonnan asioissa) ja ymparistonsuojelu@savonlinna.fi
(ympäristönsuojelun asioissa), puh. 015 527 4000, fax. 015 272 425.
VALITUSOSOITUS
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, on siinä mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä
päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen lähettäminen
Valitusasiakirjat tulee toimittaa vastaanottajalle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 / 1455) perusteella 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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

KUNNALLISVALITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella:
§:t --.
Kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan ”oikaisuvaatimusohjeet”.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta on muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen kunnan jäsen.
Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella: PL 1744, 70101 Kuopio (käyntiosoite Minna Canthin katu 64) tai sähköpostitse:
ita-suomi.hao@oikeus.fi (puh. 029 5642 500, fax. 029 5642 501). Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.
HALLINTOVALITUS rakennusvalvonnan asioissa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta hallintovalituksella:
§: 110.
Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella: PL 1744, 70101 Kuopio (käyntiosoite Minna Canthin katu 64) tai sähköpostitse:
ita-suomi.hao@oikeus.fi (puh. 029 5642 500, fax. 029 5642 501). Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki 192 §
Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on viereisen tai vastapäätä olevan alueen
omistajalla ja haltijalla; sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun
käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa; sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa; sekä kunnalla.
Valitusoikeus rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; kunnan jäsenellä; kunnalla ja naapurikunnalla, jonka
maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa; sekä alueellisella ympäristökeskuksella.
§:t --.
Valitus osoitetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ja toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella:

PL 1744, 70101 Kuopio (käyntiosoite Minna Canthin katu 64) tai sähköpostitse:
ita-suomi.hao@oikeus.fi (puh. 029 5642 500, fax. 029 5642 501).
Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös lupa-asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on
30 päivää. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu.
HALLINTOVALITUS ympäristönsuojelun asioissa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta hallintovalituksella:
- Vaasan hallinto-oikeudelle: §:t 115 - 117.
- Itä-Suomen hallinto-oikeudelle: §:t --.
Valitus osoitettuna Vaasan hallinto-oikeudelle toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella: PL 204,
65101 Vaasa (käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 4 krs) tai sähköpostitse: vaasa.hao@oikeus.fi

(puh. 029 5642 611, fax. 029 5642 760). Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.
Valitus osoitettuna Itä-Suomen hallinto-oikeudelle toimitetaan hallinto-oikeuden kirjaamoon osoitteella:
PL 1744, 70101 Kuopio (käyntiosoite Minna Canthin katu 64) tai sähköpostitse: ita-suomi.hao@oikeus.fi

(puh. 029 5642 500, fax. 029 5642 501). Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.
TIEDOKSIANTO

Pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty yleisesti nähtävänä teknisen toimialan rakennusvalvonnassa siitä
edeltäpäin ilmoitettuna virastoaikana 17.6.2019 sekä yleisessä tietoverkossa
www.savonlinna.fi/paatoksenteko.
Edellä olevan todistaa viran puolesta:

Kaija Pitkänen
toimistonhoitaja

