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Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / ympäristö- ja rakennuslautakunta (22, 24, 26 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Hallintovalituksen saa tehdä
-

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

-

kunnan jäsen

-

rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät

-

ELY-keskus

-

muu yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti
Virka-aika

PL 1744, 70101 KUOPIO
Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO
029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
029 56 42501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
8.00 – 16.15

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 5.10.2017, jolloin sen katsotaan
tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika päättyy 6.11.2017.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero

-

päätös, johon haetaan muutosta

-

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-

muutosvaatimuksen perusteet.

Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
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Valituskirjelmään on liitettävä
-

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta

-

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
Valitusasiakirjat on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinlain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään hallintooikeudessa oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos hallintooikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

