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§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kunnan hallintosäännön 122§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen
estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4)
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan
muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä.
Tämä kokous on päätetty pitää teknisen lautakunnan kokouksen 11.6. 2020 jälkeen
edellisessä kokouksessa 4.6.2020, koska se ei ollut päätösvaltainen.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti jäsenille.
Esityslista on lisätty kunnan verkkosivuille.
Ehdotus
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 15
Lupajaoston pöytäkirjan tarkastus
Kunnan hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Hallintosäännön 143 §:n mukaan lautakunnan/jaoston pöytäkirja siihen liittyvine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse
tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He
hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla
sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja
allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen
asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan
myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.
Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään
nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.
Ehdotus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Kaija Mäki ja Timo Suominen.
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Lupajaosto, § 8,04.06.2020
Lupajaosto, § 16, 11.06.2020
§ 16
Rakennuslupa omakotitalon rakentamiseksi Oinasvuorentielle
AurDno-2020-244
Lupajaosto, 04.06.2020, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 uusitalo_asema 1.pdf
2 uusitalo_asema 2.pdf
3 uusitalo_julkisivut 1.pdf
4 uusitalo_julkisivut 2.pdf
5 uusitalo_sijainti.pdf
Rakennuslupa omakotitalon rakentamiseksi Oinasvuorentielle. Rakennuspaikka on
uusi ja hallintosäännön mukaisesti päätös luvasta kuuluu Lupajaostolle.
Rakennus on huoneistoalaltaan 113 m2, kerrosalaltaan 152m2 ja tilavuudeltaan
510m3. Rakennus on yksikerroksinen, vesikeskuslämmitteinen, lämmönlähteenä on
puu ja se rakennetaan paikalla. Rakennuksen on suunnitellut Ari Laine.
Esityslistan liitteenä on rakennuslupapiirustukset.
Naapurien kuulemisen yhteydessä ei ole tullut huomautuksia lupahakemuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen rakennusluvan omakotitalon
rakentamiseksi Oinasvuorentielle seuraavin ehdoin: Aloituskokouksessa sovitut
toimenpiteet täydentävät lupaehtoja. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan.
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn
toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
aloituskokous, sijaintikatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus,
käyttöönottokatselmus, LVI-katselmus ja loppukatselmus. Ennen rakennuksen
käyttöönottoa energiaselvitys on päivitettävä ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa.
Rakennustyölle on hyväksyttävä KVV-vastaava ja IV-vastaava työnjohtaja. Ennen
rakennustyön aloittamista on esitettävä perustamistapalausunto ja
perustussuunnitelmat.
Päätöksen julkipanopäivä on 5.6.2020, päätöksen antopäivä 8.6. 2020, viimeinen
valituspäivä on 8.7. 2020 ja lupa tulee lainvoimaiseksi 9.7. 2020. Rakennustyöt on
aloitettava viimeistään 9.7. 2023.
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen.
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Päätös
Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Lupajaosto, 11.06.2020, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 uusitalo_asema 1.pdf
2 uusitalo_asema 2.pdf
3 uusitalo_pohja 1.pdf
4 uusitalo_pohja 2.pdf
5 uusitalo_sijainti.pdf
Rakennuslupa omakotitalon rakentamiseksi Oinasvuorentielle. Rakennuspaikka on
uusi ja hallintosäännön mukaisesti päätös luvasta kuuluu Lupajaostolle.
Rakennus on huoneistoalaltaan 113 m2, kerrosalaltaan 152m2 ja tilavuudeltaan
510m3. Rakennus on yksikerroksinen, vesikeskuslämmitteinen, lämmönlähteenä on
puu ja se rakennetaan paikalla. Rakennuksen on suunnitellut Ari Laine.
Pöytäkirjan liitteenä on rakennuslupapiirustukset.
Naapurien kuulemisen yhteydessä ei ole tullut huomautuksia lupahakemuksesta.
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen rakennusluvan omakotitalon
rakentamiseksi Oinasvuorentielle seuraavin ehdoin: Aloituskokouksessa sovitut
toimenpiteet täydentävät lupaehtoja. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan.
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn
toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
aloituskokous, sijaintikatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus,
käyttöönottokatselmus, LVI-katselmus ja loppukatselmus. Ennen rakennuksen
käyttöönottoa energiaselvitys on päivitettävä ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa.
Rakennustyölle on hyväksyttävä KVV-vastaava ja IV-vastaava työnjohtaja. Ennen
rakennustyön aloittamista on esitettävä perustamistapalausunto ja
perustussuunnitelmat.
Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen.
Päätös
Lupajaosto hyväksyi ehdotuksen ja päätti myöntää luvan hakemuksen mukaisesti.
Päätöksen julkipanopäivä on 23.6.2020, päätöksen antopäivä 22.6. 2020, päätöspäivä
24.6. 2020,viimeinen valituspäivä on 24.7. 2020 ja lupa tulee lainvoimaiseksi 23.7.
2020. Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 23.7. 2023.
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Lupajaosto, § 9,04.06.2020
Lupajaosto, § 17, 11.06.2020
§ 17
Rakennuslupa pihaton ja lietesäiliön rakentamiseksi Lietsuontielle
AurDno-2020-245
Lupajaosto, 04.06.2020, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 lietsuontie_paapiirustukset -1-.pdf
2 lietsuontie_paapiirustus lietesailio -1-.pdf
Rakennuslupahakemus pihaton ja lietesäiliön rakentamiseksi Lietsuontielle. Pihaton
pinta-ala on 1020 m2, tilavuus 643om3, paloluokka on P2, palovaarallisuusluokka 1 ja
suojaustaso 1.
Lietesäiliön tilavuus on 2500 m3 ja se on pinta-alaltaan 862 m2. Mitoituslehmämäärä
on 74 lehmää, jonka lisäksi tulee nuori karja. Kokonaisuuden on suunnitellut Risto
Korolainen ja suunnitelmat on esitetty ELY-keskukselle.
Hakijalla on voimassa oleva ympäristölupa toiminnalle ja naapurien kuulemisen
yhteydessä hankkeesta ei ole tehty muistutuksia.
Rakennusten pääpiirustukset ovat esityslistan liitteinä.

Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen rakennusluvan pihaton ja lietesäiliön
rakentamiseksi Lietsuontielle seuraavin ehdoin: Aloituskokouksessa sovitut
toimenpiteet täydentävät lupaehtoja. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan.
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn
toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
aloituskokous, sijaintikatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus,
käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus.
Päätöksen julkipanopäivä on 5.6.2020, päätöksen antopäivä 8.6. 2020, viimeinen
valituspäivä on 8.7. 2020 ja lupa tulee lainvoimaiseksi 9.7. 2020. Rakennustyöt on
aloitettava viimeistään 9.7. 2023.
Rakennustyötä ei saa aloittaaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.
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Lupajaosto, 11.06.2020, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 lietsuontie_paapiirustukset -1-.pdf
2 lietsuontie_paapiirustus lietesailio -1-.pdf
Rakennuslupahakemus pihaton ja lietesäiliön rakentamiseksi Lietsuontielle. Pihaton
pinta-ala on 1020 m2, tilavuus 643om3, paloluokka on P2, palovaarallisuusluokka 1 ja
suojaustaso 1.
Lietesäiliön tilavuus on 2500 m3 ja se on pinta-alaltaan 862 m2. Mitoituslehmämäärä
on 74 lehmää, jonka lisäksi tulee nuori karja. Kokonaisuuden on suunnitellut Risto
Korolainen ja suunnitelmat on esitetty ELY-keskukselle.
Hakijalla on voimassa oleva ympäristölupa toiminnalle ja naapurien kuulemisen
yhteydessä hankkeesta ei ole tehty muistutuksia.
Rakennusten pääpiirustukset ovat esityslistan liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja

Lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen rakennusluvan pihaton ja lietesäiliön
rakentamiseksi Lietsuontielle seuraavin ehdoin: Aloituskokouksessa sovitut
toimenpiteet täydentävät lupaehtoja. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan.
Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn
toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:
aloituskokous, sijaintikatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus,
käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus.
Rakennustyötä ei saa aloittaaa, ennen kuin lupa on lainvoimainen.
Päätös
Lupajaosto myönsi luvan ehdotuksen mukaisesti.
Päätöksen julkipanopäivä on 23.6.2020, päätöksen antopäivä 22.6. 2020, päätöspäivä
24.6. 2020,viimeinen valituspäivä on 24.7. 2020 ja lupa tulee lainvoimaiseksi 23.7.
2020. Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 23.7. 2023.
Tiedoksi
Hakija, ELY-keskus
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Lupajaosto, § 10,04.06.2020
Lupajaosto, § 18, 11.06.2020
§ 18
Mastojen rakennusluvat keskustaan
AurDno-2020-249
Lupajaosto, 04.06.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Lounea Oy on hakenut kahden linkkimaston rakennuslupaa keskusta-alueelle.
Lupia käsitellään kokouksessa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Lupajaosto, 11.06.2020, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Lounea Oy on jättänyt lupahakemukset kahden maston rakentamiselle asemakaava-
alueille. Toinen hakemus koskee mastoa Lepomäkeen ja toinen Säästökallion alueelle.
Mastot ovat korkeudeltaan 36 metrisiä. Rakennustarkastaja esitteli hankkeita
kokouksessa.

Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Lupajaosto toteaa, että hankkeiden laatu ja vaikutusalue huomioiden hakemuksissa
esitetyt selvitykset ovat liian heikkotasoisia, että lupakäsittelyä voisi viedä eteenpäin.
Hakemuksien käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun niitä on täydennetty riittävästi.
Päätös
Lupajaoston toteamus merkitään tiedoksi.
Tiedoksi
Lounea Oy
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Lupajaosto, § 11,04.06.2020
Lupajaosto, § 19, 11.06.2020
§ 19
Rakennuslupa rivitalon rakentamiseksi Leppäkujalle
AurDno-2020-246
Lupajaosto, 04.06.2020, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Kiipun Rakennus Oy:ltä on saapunut Leppäkujalle rivitalon uudisrakennuksen
rakennuslupahakemus. Pääsuunnittelija on RI Jukka Lamminpää ja ARK-suunnittelija
on Sami Leinonen Desingtalo Oy:stä.
Rakennuspaikasta on Suomen Luontotieto Oyn tänä keväänä tekemä luontoarvojen
päivitys, jossa todetaan, että alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia
suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ja koska
alue on asemakaavoitettu eikä kohde ole luonnotilainen, se ei ole Metsälain mukainen
säilytettävä alue. Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta eikä Hypöistenkosken
tunnettu liito-oravan elinpiiri ulotu alueelle. Alueen rakentaminen ei siten uhkaa
merkittäviä luontoarvoja.
Hakemuksen mukaan rivitalo sisältää kuusi asuntoa kerrosalaltaan yhteensä 527m2 ja
tilavuudeltaan 2000 m3. Huoneistoihin tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja ne
varustetaan poistoilmalämpöpumpuilla.

Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Päätösehdotus annetaan kokouksessa.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Lupajaosto, 11.06.2020, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Kiipun Rakennus Oy:ltä on saapunut Leppäkujalle rivitalon uudisrakennuksen
rakennuslupahakemus. Pääsuunnittelija on RI Jukka Lamminpää ja ARK-suunnittelija
on Sami Leinonen Desingtalo Oy:stä.
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Rakennuspaikasta on Suomen Luontotieto Oyn tänä keväänä tekemä luontoarvojen
päivitys, jossa todetaan, että alueella ei ole Luonnonsuojelulain 29 § mukaisia
suojeltavia luontotyyppejä eikä Vesilain tarkoittamia suojeltavia pienvesiä ja koska
alue on asemakaavoitettu eikä kohde ole luonnotilainen, se ei ole Metsälain mukainen
säilytettävä alue. Alueelta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta eikä Hypöistenkosken
tunnettu liito-oravan elinpiiri ulotu alueelle. Alueen rakentaminen ei siten uhkaa
merkittäviä luontoarvoja.
Hakemuksen mukaan rivitalo sisältää kuusi asuntoa kerrosalaltaan yhteensä 527m2 ja
tilavuudeltaan 2000 m3. Huoneistoihin tulee vesikiertoinen lattialämmitys ja ne
varustetaan poistoilmalämpöpumpuilla. Pöytäkirjan liitteenä on lupahakemuksen
pääpiirustukset.
Ehdotus
Esittelijä: Pentti Urho, Rakennustarkastaja
Lupajaosto myöntää hakemuksen mukaisen rakennusluvan rivitalon rakentamiseksi
Leppäkujalle seuraavin ehdoin: Aloituskokouksessa sovitut toimenpiteet täydentävät
lupaehtoja. Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen
on hyväksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan. Rakennustyön aloittamisesta on
ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää
seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: aloituskokous,
sijaintikatselmus, perustuskatselmus, rakennekatselmus,käyttöönottokatselmus, LVI-
katselmus ja loppukatselmus. Ennen rakennuksen käyttöönottoa energiaselvitys on
päivitettävä ja hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Rakennustyölle on hyväksyttävä
KVV-vastaava ja IV-vastaava työnjohtaja. Ennen rakennustyön aloittamista on
esitettävä perustamistapalausunto ja perustussuunnitelmat. Ennen
rakennesuunnittelun aloittamista on tehtävä meluselvitys, joka hyväksytettävä
rakennusvalvonnassa.

Päätös
Lupajaosto päätti myöntää rakennusluvan hakemuksen mukaisesti.
Päätöksen julkipanopäivä on 23.6.2020, päätöksen antopäivä 22.6. 2020, päätöspäivä
24.6. 2020,viimeinen valituspäivä on 24.7. 2020 ja lupa tulee lainvoimaiseksi 23.7.
2020. Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 23.7. 2023.
Tiedoksi
Kiipun Rakennus Oy
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Lupajaosto, § 12,04.06.2020
Lupajaosto, § 20, 11.06.2020
§ 20
Rakennustarkastajan myöntämät luvat 27.2. - 29.5.2020
AurDno-2019-13
Lupajaosto, 04.06.2020, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 MYONNETYT_LUVAT_20200528101859723.pdf
Rakennustarkastajan myöntämät luvat ajalla 27.02.2020- 29.05.2020.
Rakennustarkastaja käy luvat läpi kokouksessa.
Ehdotus
Lupajaosto merkitsee saaneensa luvat tiedoksi ja päättää, ettei käytä luvista otto-
oikeuttaan.
Päätös
Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Lupajaosto, 11.06.2020, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Pentti Urho
pentti.urho@aura.fi
Rakennustarkastaja
Liitteet

1 MYONNETYT_LUVAT_20200528101859723.pdf
Rakennustarkastajan myöntämät luvat ajalla 27.02.2020- 29.05.2020 ovat pöytäkirjan
liitteinä.
Rakennustarkastaja kävi luvat läpi kokouksessa.
Ehdotus
Lupajaosto merkitsee saaneensa luvat tiedoksi ja päättää, ettei käytä luvista otto-
oikeuttaan.

Auran kunta
Lupajaosto
§ 21
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

Pöytäkirja
11.06.2020

3/2020

13 (16)

Auran kunta
Lupajaosto

Pöytäkirja
11.06.2020

3/2020

14 (16)

Kunnallisvalitus
§16, §17, §19
Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä
sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen
tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU
Puh. 029 56 42410
Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle
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Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksista perittävät maksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja
hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä
hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n
nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.
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Muutoksenhakukielto
§18
Muutoksenhakukielto
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

