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OSALLISTUJAT
LÄSNÄ

Nimi
Murtoperä Taneli
Savikoski Outi
Lehtola Merja
Pitkälä Helena
Uusitalo Marko
Paavola Antti
Nätti Tarmo
Kolehmainen Anri
Hyvärinen Teijo
Martinmäki Elina

POISSA

Riuttanen Hannu

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginhallituks
en puheenjohtaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Lisätiedot
esteellinen §24, §25
puheenjohtajana §24, §25

saapui klo 14.23

kaupunginhallituk
sen edustaja

ALLEKIRJOITUKSET
Taneli Murtoperä
Outi Savikoski
Elina Martinmäki
Puheenjohtaja §19-23, 26 Puheenjohtaja §24-25 Pöytäkirjanpitäjä
KÄSITELLYT ASIAT
19 - 26
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Helena Pitkälä

Marko Uusitalo

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.7.2020 yleisessä
tietoverkossa. 10.07.2020
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Raympltk 29.06.2020 § 19
Kokous pidetään sähköisesti etäkokouksena ja
kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla torstaina 25.6.2020.
Esityslista on julkaistu samana päivänä kaupungin kotisivuilla
www.haapavesi.fi > Esityslistat ja pöytäkirjat.
Ehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Raympltk 29.06.2020 § 20
Ehdotus:
Lautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Outi Savikosken ja
Helena Pitkälän.
Päätös:
Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Helena Pitkälän ja Marko
Uusitalon.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Asialistan hyväksyminen
Raympltk 29.06.2020 § 21
Kaupungin hallintosäännön 137 §:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin voi esittelijän
ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa
enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen
asialistaksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen
asialistaksi.
______
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Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2021
Raympltk 29.06.2020 § 22

(valm. rakennustarkastaja)

Rakennusvalvonnan toiminnalle on laadittu talousarvioehdotus
vuodelle 2021. Rakennuslupa- ja toiminta tuloja on arvioitu kertyvän
81 500 euroa sekä toiminnasta aiheutuvia kuluja 99 677 euroa. Tälle
vuodelle 1.6.2020 mennessä on toteutunut tuloja 86 994 euroa ja
menoja 48 655 euroa. Talousarvioehdotus ja arvioitu toiminta
esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen
vuodelle 2021, tulot 81 500 ja menot 99 677 sekä esittää
ehdotuksena ensi vuoden budjetointiin.
Päätös:
Rakennustarkastajan ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Poikkeuslupapäätös Sakari Vinkin saunan sijainnille, kiinteistöllä 071-402-0004-0428
Raympltk 29.06.2020 § 23

(valm. rakennustarkastaja)

Asia

Sakari Vinkki hakee poikkeuslupaa rakentaa sauna lähemmäksi
rajaa, mitä kaava sallii.

HAKIJA

Sakari Vinkki
86600 HAAPAVESI

ERITYISPERUSTELU Hakijan perustelu: hankesuunnitelman mukaisella saunan
sijoituksella saadaan tontilla säästettyä vanha puusto ja istutukset.
SIJAINTI:

Haapajärven kylä, tila Kantarauhaniemi, rno 071-402-0004-0428.

KAAVATILANNE JA RAKENTAMISRAJOITUS
Keskustan asemakaava, kortteli AO 86a, e=0,25. Asemakaavassa
on osoitettu rakentamisalue.
KUULEMINEN

Kuulemisesta säädetään MRL:n 173 §:ssä ja MRA:n 86 §:ssä,
minkä johdosta ennen asian ratkaisemista on naapureille ja muille,
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa
huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjalliseen muistutuksen
tekemiseen asiassa.
Hankkeeseen ryhtyvä on kuullut rajana-naapuria, Haapaveden
kaupunkia asiassa ja saanut suostumuksen sijoitukselle.

LAUSUNNOT

Haapaveden kaupungin kaavoituksesta vastaava
maankäyttöpäällikkö ei näe estettä sijoitukselle.

HANKKEEN VAIKUTUKSET
1. Keskustan asemakaavassa hankkeen tontille on osoitettu
rakentamisalueen raja, jonka sisäpuolelle tulee tontilla olevat
rakennukset sijoittaa. Tontin rajanaapurina on Haapaveden
kaupunki ja kaavassa alue on puistoaluetta. Näin sijoitus
lähemmäksi rajaa ei heikennä rajan takaista oikeutta, koska puistolle
ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Kuulemisessa Haapaveden
kaupunki ja kaavoittaja ovat antaneet myös hyväksynnän
sijoitukselle. Näin rakennuksen sijoittaminen rakentamisrajan
ulkopuolelle lähemmäs rajaa ei vaikeuta tulevaa kaavan
toteuttamista.
2. Rakennuksen sijoitus ei myöskään tule kaavassa osoitettujen
yhteiskunnallisten verkostojen alueelle. Rakennuksen omat harmaat
vedet käsitellään ns. saunakaivolla omalla tontilla ja vähäiset
suotovedet johdetaan puiston ojaan kiinteistöomistajan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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suostumuksella.
3. Rakennuksen sijoittaminen kaavan osoittaman rakentamisrajan
ulkopuolelle ei myöskään ympäristöllisesti heikennä näkymiä
merkittävästi. Sijoittamisella saadaan säästymään olemassa olevaa
vanhaa puustoa ja pensastoa, näin kokonaisilme säilyy enemmänkin
ennallaan.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Maankäyttö- ja rakennuslaki 172 § (poikkeaminen ja sen
edellytykset)
RATKAISUVALTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 171§:n mukaisesti poikkeamisvalta on
kunnalla, joka voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä
laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai
toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja
muista rajoituksista.
Haapaveden kaupunginhallitus on päätöksissään 89 § 2000 ja 114 §
2016 hyväksynyt päätäntävallan siirron rakennus- ja
ympäristölautakunnalle poikkeamista vaativissa päätöksissä.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
MAKSU

Myönteinen päätös 520 euroa (rakennusvalvonnan taksamaksut)

HUOMAUTUKSET

Hankkeelle on haettava tämän päätöksen lisäksi rakennuslupa.

TIEDOKSI

- Sakari Vinkki, 86600 HAAPAVESI
- Haapaveden kaupunki / kaavoitus, Tähtelänkuja 1, 86600
Haapavesi
- Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Sakari Vinkille oikeuden
sijoittaa saunarakennus rakentamisrajan ulkopuolelle
hankesuunnitelman mukaisesti asemamakaavan korttelissa AO 86a,
tilalla rno 071-402-4-428.
Perustelu: Hankkeen vaikutustenarvioinnin perusteella
poikkeamisella ei vaikeuta kaavoitusta ja ympäristökuvaa.
Päätös:
Rakennustarkastajan ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Merk. Tarmo Nätti saapui kokoukseen klo 14.23 tämän pykälän
käsittelyn aikana.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rasin Koski Oy:n rakennuslupa navettarakennuksen laajennukseen ja ladon
käyttötarkoituksen muutokselle
Raympltk 29.06.2020 § 24
Hakemus

(valm. rakennustarkastaja)

Rasin Koski Oy hakee rakennuslupaa navettarakennuksen
laajennukselle ja ladon muuttamisen eläintilaksi, tilalle Rasi, rno
071-402-185-9.

Hankkeen laajennusosan koko
Navetta laajennus, kerrosala 503m2 ja tilavuus 1478m3
Ladon muutos eläintilaksi, kerrosala 462,5m2
Kaava-tilanne

Ei kaavaa

Kuuleminen

Luvan hakija on toimittanut rajanaapureiden kirjalliset kuulemiset.
Rajanaapureilla ei ole huomauttamista hankkeesta.

Lausunnot

Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen lausunto

Suunnitelma

Navettarakennuksen pääsuunnittelija on rakennusinsinööri Taneli
Murtoperä Haapavedeltä.
Laajennusosa liitetään nykyisen navettarakennuksen etelä- ja
itäsivulle. Vapailta sivuiltaan rakennuksen ympärille tulee jäättää
riittävästi vapaata tilaa liikennöinnille ja muulle huoltotoiminnalle.
Laajennusosaan tulee lisää 12 eläinpaikkaa. Ladosta tehtävään
navettaosaan tulee 24 eläinpaikkaa ja hiehoille 25 paikkaa. Vanha
navettaosa toimii vasikkalana. Nykyisessä navetassa on 37
eläinpaikkaa. Navetassa on yksi robottilypsykone.
Rakennuksen paloluokka on P3, palovaarallisuusluokka1 ja
suojaustaso 1. Rakennus rakennetaan puurukoisena
kappaletavarasta, vesikatteena pelti ja seinät puuverhoiltuna.
Yhteistoimintatilat erotetaan eläintiloista EI 30 rakenteella.
Rakennuksen ullakkotilat osastoidaan 400 m2 osastoihin EI 15
rakenteilla. Rakennukseen suositellaan automaattista eläintiloihin
soveltuvaa palohälytinjärjestelmää.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Rasin Koski Oy:lle
rakennusluvan navettarakennuksen laajennukselle ja ladon
käyttötarkoituksen muutoksen eläintilaksi esitetyn
hankesuunnitelman ja annetun viranomaislausunnon mukaisena.
Perustelu: Hankkeelle ei ole todennettuja esteitä.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Päätös:
Rakennustarkastajan ehdotuksen mukainen.
Merk. Taneli Murtoperä poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Outi Savikoski.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Rakennuslupa Haapaveden kaupungin koulukeskuksen yläkoulun / lukion uudiskoulun
rakennushankkeelle, kiinteistöille 071-402-4-136 ja 071-402-4-172
Raympltk 29.06.2020 § 25

(valm. rakennustarkastaja)

Hakemus

Haapaveden kaupunki hakee rakennuslupaa koulukeskuksen
yläkoulun / lukion uudiskoulun rakennukselle.

Sijainti

Haapajärven kylä, tila Rantala, rno 071-402-4-136 ja tila
Koulunpelto, rno 071-402-4-172.
Osoite; Kytökyläntie 59, 86600 Haapavesi.

Hankkeen koko

Kerrosala 6361 kerros-m2 ja tilavuus 32 765 m3. Kerrosluku 2.

Kaava-tilanne

Hanke sijoittuu asemakaavassa opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueelle (kaavassa YO-merkintä). Alueelle on
mahdollista rakentaa kahteen kerrokseen (kaavassa II-merkintä) ja
enimmillään rakennettava kerrosala on 20% rakennusoikeuteen
oikeuttavasta tontin pinta-alasta (kaavassa e = 0,20 merkintä).

Lausunnot

Rakennus- ja ympäristölautakunnan ennakkolausunto 16.12.2019,
§41/2019. Palo- ja pelastustoimen lausunto.

Hankeselostus

Hankkeen pääsuunnittelijana toimii Tomi Heikki Perko
arkkitehtitoimisto Perko Oy:stä, Helsingistä. Hänellä on alalta
kokemusvuosia kaksikymmentä vuotta.
ARK-rakennussuunnittelijana hankkeessa toimii Timo Tapio Isotalo
arkkitehtitoimisto Perko Oy:stä, Helsingistä. Hänellä on alalta
kokemusvuosia kolmekymmentä vuotta.
Uusi kaksikerroksinen koulu sijoittuu suunnitelmien mukaisesti
nykyisen koulun ja kirjaston väliselle sisäpihalle alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti. Rakennus rakennetaan betonirungolle ja
seinärakenteina käytetään betonielementtejä. Julkisivujen
päämateriaalina käytetään vaaleaa kuitusementtilevyä. Esitetyn
maastoleikkauskuvan (G-G) mukaisesti kirjaston edustalle jää
riittävä vapaa tila, jotta rakennusten oma toiminta ja toki myös
mahdollinen yhteiskäyttö on sujuvaa.
Uuden koulun tilajärjestelyt, toimivuus ja suunnitelman layout ovat
olleet hanketyöryhmän, käyttäjien ja henkilökunnan kuin myös
poliittisten päättäjien käsittelyssä useaan otteeseen valmistelun eri
vaiheissa. Tästä syystä voidaan todeta näiden seikkojen olevan jo
pitkälle mietittyjä ja valmisteltuja, eikä niiden tarkastelu tässä
vaiheessa ole relevanttia ja perusteltua.
Hanke noudattaa voimassa olevaa kaavaa ja sen selostusosaa.
Uusi koulu jää tiloiltaan pienemmäksi verraten nykyistä purettavaa
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koulua. Näin kaavalliselta merkitykseltään tontin
rakentamistehokkuus tulee pienenemään nykyisestään ja tontin
muulle liikenteelle, paikoitukselle ja välitunti /oleskelutiloille jää
aiempaa enemmän väljyyttä.
Suunnitelmassa tontin liikennejärjestelyt on esitetty hajautettavaksi
useammalle tontille tulevalle tieliittymälle. Kokonaan uusi liittymä
tieyhteyksineen parkkialueelle tulee henkilökunnalle ja kirjastolle
Vanhatieltä. Liittymälle on rakennus- ja ympäristölautakunnan
kokouksessa 21.4.2020 § 6/2020 myönnetty poikkeamispäätös.
Poikkeamispäätös mahdollistaa liittymän rakentamisen, vaikka
voimassa olevassa kaavassa ei liittymää ole osoitettu. Varsinaisen
liittymäluvan Ely-keskus on myöntänyt 8.5.2020, PIRELY/760/2020.
Uuden koulun rakentaminen on toimivan koulun yhteydessä varsin
haasteellinen ja merkittävä rakennustoimenpide lopputuloksenkin
kannalta. Tämän johdosta hankkeelle edellytetään myös tilaajan
omaa valvojaa.
Hankesuunnitelma rakennuslupakuvineen esitellään lautakunnan
kokouksessa. Tämän lisäksi rakennuslupapiirustukset (asemakuva,
julkisivukuvat ja pohjakuvat) lähetetään pdf-tiedostoina sähköpostilla
lautakunnan jäsenille ennakkotutustumista varten.
Rakennustarkastajan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy rakennusluvan
Haapaveden kaupungin koulukeskuksen yläkoulun / lukion
uudisrakentamishankkeelle esitetyn hankesuunnitelman ja
annettujen lausuntojen mukaisena seuraavin ehdoin:
- edellytetään LVI-suunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastus
- edellytetään tilaajan nimeävän hankkeelle oman valvoja
Päätöksen peruste: Hanke on voimassa olevan asemakaavan ja
kaavaselosteen mukaista rakentamista.
Päätös:
Rakennustarkastajan ehdotuksen mukainen.
Merk. Taneli Murtoperä poistui kokouksesta esteellisenä
(osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi Outi Savikoski.
______
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Raympltk 29.06.2020 § 26
Päätös:
______
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
19, 20, 21, 22, 26
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134§:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti
Haapaveden kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, Tähtelänkuja 1, 86600
HAAPAVESI / PL 40, 86601 HAAPAVESI, rakennuslautakunta@haapavesi.fi
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä
Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
ja valitusaika
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä
perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt
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toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3 krs., 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
Sähköinen palvelu https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö
ja
toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät
23, 24, 25

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, Pykälät

Valitusaika
päivää

Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa/valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan
muutosta (valituksen kohteena oleva päätös), miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä
muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) sekä vaatimusten perustelut, mihin
oikaisuvaatimus/valitus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Oikaisuvaatimuksessa/valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa
ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja
muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon
tulleeseen seikkaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitukseen on liitettävä valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, selvitys siitä,
milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava viranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asiakirjat
toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 10.7.2020.
Päätöstä koskevia pöytäkirjaotteita ja liitteitä voi pyytää Haapaveden kaupungin
rakennusvalvontatoimistosta. Tähtelänkuja 1, 86600 HAAPAVESI/PL 40 86601 HAAPAVESI,
sähköposti rakennuslautakunta@haapavesi.fi.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
Lisätietoja
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan
Tiedoksisaanti
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