
Kunta ja viranomainen
Karstulan kunta

kunnanhallitus

JULKIPANOILMOITUS
Poikkeamispäätöksen
antamisesta (MRL 198 §)

Karstulan kunnan kunnanhallitus antaa alla mainitusta poikkeamishakemuksesta päätöksensä
oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten
tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä kirjastossa ja Karstulan kunnantalon
teknisellä osastolla rakennustarkastajan huoneessa (kunnanviraston sulkuaikana käyntiaika on
varattava puhelimitse rakennustarkastajalta p. 044 4596 221).

Päätöksen antopäivä 25.6.2019

Hakija

Timo Myllyaho

Paikka (kylä, tila ja RN:o)

Karstulan kunnan Karstulan
kylä (402),
Jessenloma 2:207

Rakennustoimenpide

Poikkeaminen oikeusvaikut-
teisen yleiskaavan kaavamer-
kinnasta MT-1, alue tarkoitettu

maa- ja metsätalouden harjoit-
tamiseen sekä ranta-alueen
ulkopuolella haja-asutusluon-
teiseen rakentamiseen.

Päivämäärä

Karstula 24. 6. 2019

Allekirjoitus

Petri Syrjä
rakennustarkastaja

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan ilmoitustaululle 24. 6. 2019

Todistaa
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ilmoitustaulun hoitaja

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on pidettävä ilmoitustaululla koko valitusajan, joka on
26. 6. 2019-25. 7. 2019.
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Ote pöytäkirjasta
17. 6.2019

Valitusosoitus, hallintoasiat, poikkeamispäätös

Asiat 183 §

Valitusviranomainen ja valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus päätöksestä on:

. asianosaisella eli sillä/ johon päätös on kohdistettu

. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla

. sellaisen kiinteistön omistajalla Ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös
voi olennaisesti vaikuttaa

. sillä, Jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa

. siltä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa

. toimialueeltaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai

ympäristönsuojelun tai kufttuunarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun
muutoin vaikuttaminen

. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä muulla viranomaisella toimialaansa

kuutuvissa asioissa.

Muutoksenhaun maksu

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja
maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015). Niissä tapauksissa, joissa
maksu peritään, se on 250 euroa.

Valitusaika

Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Valitusaikaa laskettaessa antopäivää ei lueta määräaikaan.

Päätöksen antopäivä on 25.6. 2019

Valitusaika päättyy 25. 7. 2019

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen Jälkeisenä arkipäivänä.
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. päätös, johon haetaan muutosta

. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

. perusteet, joilla muutosta vaaditaan

. valittajan nimi ja kotikunta

. postiosoite ja puhelinnumerojoihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitukseen on liitettävä

. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

. todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta,

sekä

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

Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää

hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on

ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksen toimittaminen

Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle virka-aikana

ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää

allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.

Sähköisen viestin (faksin ja sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on

viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

https://asiointi2. oikeus. fi/hallintotuomioistuimet

Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Valitusviranomaisen yhteystiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu l

13100 HÄMEENLINNA

Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna. hao(5)oikeus. fi

Virka-aika: klo 8.00-16. 15


