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Rakennus- ja ympäristölautakunta

25.11.2021

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusohje
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
§§ 27, 28, 29, 30
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnalle:
Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 77, 07901 Loviisa
sähköposti: kaupunki@loviisa.fi
puhelin: 019 5551
Käyntiosoite:
Asiakaspalvelutoimisto Lovinfo
Mariankatu 12 A, Loviisa
Aukioloaika: 9.00–16.00
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjaotteeseen.

Kunnallisvalituksen valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
§§ ___________________
Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen:
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Osoite on 27.12.2021 alkaen: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 42000, Faksi: 029 56 42079
Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen valitusosoitus
liitetään pöytäkirjaotteeseen.
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Hallintovalituksen valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valituksella hallinto-oikeuteen.
§§ __________________
§§ __________________

Helsingin hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeus

Valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään
pöytäkirjaotteeseen.
Yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Posti- ja käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Osoite on 27.12.2021 alkaen: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 42000, Faksi: 029 56 42079,
Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069 (ma-pe klo 8.00–16.15)
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin kirjaamo: 029 56 42780, Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Muutoksenhakukielto
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
§§ 31, 32, 33

