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Alfa fueteltuja oikaisuvaatimuksia koskevien pddt6sten antopdivd on 25.3.2021.

Oriveden kaupungin ympdrist6lautakunta 16.3.2021S 39 / 2021

Oikaisuvaatimus rakennusvalvonnan toimenpideilmoituksesta, tunnus 21-0011-1, tekemistd
pidt6ksesti

Oriveden kaupungin ympdristOlautakunta pddtti $:ssd 39 1 2021:

Ympdrist6lautakunta hylkdsi asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja pysytti ll rakennustarkastajan
tekemdn pddt6ksen.

Oriveden kaupungin ympdristOlautakunta 16.3.2021 S 40 I 2021

Oikaisuvaatimus rakennusvalvonnan toimenpideilmoituksesta, tunnus 21-0012-1, tekemdsti
pddt6ksesti

Oriveden kaupungin ympdristolautakunta pddtti $:ssd 40 I 2021:

Ympdristolautakunta hylkdsi asiasta tehdyn oikaisuvaatimuksen ja pysytti ll rakennustarkastajan
tekemdn pddtoksen.

Tdmd ilmoitus on julkipantu Oriveden kaupungin ilmoitustaululle 24.3.2021.
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VALITUSOSOITUS

Tdhdn piiiitokseen saa hakea muutosta Hdmeenlinnan hallinto-oikeudelle tehtdvdlld kirjallisella
valituksella.

Valitusoikeus on:

Valitusoikeus oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta pddtoksestd

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun piidtdkseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka on
tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopddtostd on oikaisuvaatimusmenettelyssd muutettu tai se on
kumottu, oikaisuvaatimuspddt6kseen saa hakea muutosta valittamalla my6s se, jolla on lain
oikeudenkiiynnistd hallintoasioissa 7 $:n tai muun lain mukaan valitusoikeus asiassa.

Pddt6ksen muilta osin valitusoikeus on:

- viereisen tai vastapddtti olevan alueen omistajalla ja haltijalla
- sellaisen kiinteiston omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun kdyttdmiseen pddtos
voi olennaisesti vaikuttaa
- silld, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pddt6s vdlitt6mdsti vaikuttaa
- kunnalla

Valitusviranomainen
Hdmeenlinnan hallinto-oikeus

Hiimeenlinnan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite: Hdmeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hdmeenlinna
Kdyntiosoite: Hdmeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hiimeenlinna
Puhelinvaihde puhelin: 029 56 42200
Asiakaspalvelu puhelin: 029 56 42210
Sdhkoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Faksi:029 56 42269
Aukioloaika: maanantai- perjantai kello 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdd myos hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistu i met

Pddtdksen antopiiivii
25.3.2021

Valitusaika
Pddtos on annettu julkipanon jdlkeen. Valitus on tehtdvii kolmenkymmenen (30) piiiviin kuluessa
pddtoksen antopiiivdstd. Valitusaikaa laskettaessa pdiitoksen antopiiivdd ei lueta mddriiaikaan.

Valituksen muoto ja sisdlto
Valitus on tehtdvd kirjallisesti. Myos sdhk6inen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava :

1. pddtos, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva pddtds);
2. miltd kohdin piidtokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtdvdksi
(vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
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4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pddtos ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisdksi ilmoitettava valittajan nimija yhteystiedot. Jos puhevaltaa kayttaa valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myds tdmiin yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta
on val ituksen vi rei I ld ollessa ilmoitettava viipymdttd hallintotuom ioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava my6s se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkdyntiin
liittyvdt asiakirjat voidaan ldhettdd (prosessiosoite). Mikdli valittaja on ilmoittanut enemmdn kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkiiyntiin liittyvdt asiakirjat.

Valitukseen on liitettiivii:
1. valituksen kohteena oleva pddtos valitusosoituksineen;
2. selvitys siitd, milloin valittaja on saanut pddtoksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Hdmeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Valituksen on oltava perilld viimeistiiiin valitusajan viimeisenii pdivdnd ennen valitusviranomaisen
aukioloajan pddttymistd.

Jos valitusajan viimeinen piiivd on pyhdpdivd, itsendisyyspdivd, vapunpiiivd, joulu- taijuhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmdisend arkipiiiviind sen jdlkeen.

Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle henkilOkohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen vdlitykselld
taikka ldhettdd ldhetin vdlitykselld, postitse, faksina tai sdhk6postina. Valituksen ldhettiiminen
tapahtuu ldhettdjdn vastuulla.

Postiin valitus on jdtettdvd niin ajoissa, ettd se ehtii perille viimeistddn valitusajan viimeisenii pdivdnd
ennen valitusviranomaisen aukioloajan pddttymistd. Faksina tai sdhkdpostina toimitetun valituksen on
oltava toimitettu niin, ettd se on valitusajan viimeiseni pdivdnd ennen valitusviranomaisen aukioloajan
pddttymistd viranomaisen kdytettdvissii vastaanottolaitteessa tai tietojdrjestelmiissd siten, ettd viestiii
voidaan kdsitelld.

Valituksen voi tehdd myds hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet. Tdlloinkin valituksen on oltava perilld viimeistdiin
valitusajan viimeiseni pdivdnd ennen valitusviranomaisen aukioloajan pddttymistd.

Oikeudenkiiyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta perit66n oikeudenkdyntimaksu sen mukaan kuin
tuom ioistu i n m aksu lais sa (1 455 I 20 1 5 ) sdddetddn.

Tdmd ilmoitus on ollut Oriveden kaupungin ilmoitustaululla 24.3.2021 - 26.4.2021

Todistaa

Reeta Seppdld
llmoitustaulun hoitaja


