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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Rak.ltk 
38 § Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi siten muutettuna, että lisäasiana käsitellään § 43. 
. 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
 
PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 
 
Rak.ltk 
39 § Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi 

julkipanon jälkeen 27.6.2016. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TIMO SILTASEN / VALTAKIRJALLA ETELÄ-SAVON METSÄNHOITOYHDISTYKSEN JORMA 
SANISALON MAISEMATYÖLUPA HIRVENLAHDEN KYLÄSSÄ TILALLA RAUHANIEMI 
KIINTEISTÖTUNNUS 097-401-2-71 RAUHANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA-ALUEELLA 
 
Rak.ltk 
40 §  Timo Siltanen / valtakirjalla Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksen Jorma 

Sanisalo hakee maisematyölupaa Hirvensalmen kunnan Hirvenlahden 
kylän tilalle Rauhaniemi kiinteistötunnus 097-401-2-71. Lupaa haetaan 
Etelä-Savon Metsänhoitoyhdistyksen, liite nro 1, mukaiseen metsän-
hoidollisiin töihin.  

 
  Suunnitelmassa esitetyt metsänhoidolliset toimenpiteet kuvioilla 8, 18, 

20 (osa), 25 ja 26 tapahtuvat Rauhaniemen ranta-asemakaava-alueella 
merkityllä M- alueella.  

   
  Kuviot 27, 30, 40 ja 43 ovat osittain kaavassa esitetyllä RH6-alueella. 

Muut kuviot sijoittuvat kaavassa olevalle PL(YK)-alueelle. Lisäksi kuviot 
20, 37, 39 ja 41 rajoittuvat rantaan. Näillä kuviolla on säilytettävä ran-
nan suojapuusto Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion ohjeiden 
mukaan. 

 
  Alueella suoritetaan toimenpiteitä seuraavan listauksen laajuisena: 

avohakkuu 0.2 ha, ensiharvennus n. 1.3 ha, harvennushakkuu 1.2 ha, 
ylispuiden poisto 1.1 ha, Siemen/suojus/verhopuu 3.6 ha. 

 
  Avohakkuu tapahtuu kuviolla 7 joka on ranta-asemakaava-alueen ulko-

puolella.   
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  Rauhaniemen ranta-asemakaavan kaavakartta toimenpidealueilla: 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Kaavamääräykset toimenpidealueilla: 
 
  M: 
  Maa- ja metsätalousalue 
 
  PL (YK): 
  Vapaa-alue ( yhteiskäyttöalue) 
  Luonnontilassa säilytettävä, alueeseen rajoittuvien rakennuspaikkojen 

yhteiskäyttöön tarkoitettu alue. Alueelle saa rakentaa ja raivata tarpeel-
liset pääsytiet ja kävelypolut, urheilua, leikkiä ja uintia palvelevia alueita 
sekä juomavedenottopaikkoja. Alueelle saadaan rakentaa  
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  s-merkinnällä osoitetulle alueelle 60 m2:n saunarakennus sekä laituri 

korttelin n:o 6 käyttöön. 
   
  RH6: 
  Loma-asuntoalue 
  Kortteleihin 1 -5 saa rakentaa yhden loma-asunnon tarpeellisine talous-

tiloineen rakennuspaikkaa kohti, yhteiseltä kerrosalaltaan enintään 120 
m2 sekä korttelin n:o 6 kullekin rakennuspaikalle 80 m2:n loma-
asunnon. 

 
  Edellä mainitun lisäksi saa kortteleihin 1-5 rakentaa kerrosalaltaan 

enintään 20 m2 suuruisen saunarakennuksen, vähintään 10 m:n etäi-
syydelle rantaviivasta.  

  Rantaviiva on säilytettävä koskemattomana. 
  Kiinteitä laitureita ja venevajoja ei saa rakentaa. 
 
  Naapureita on kuultu yhteensä 11 kpl. Kahdelta naapurikiinteistön 

omistajilta on tullut muistutus: 
 
  Tilan Rauhankallio (097-401-2-47) omistajien muistutus kuuluu seuraa-

vasti: 
  "Kartassa avohakkuuksi merkittyä emme hyväksy ranta-kaava-alueella 

avohakkuuna toteutettavaksi. Ei muuta huomautettavaa." 
 
  Todetaan muistutuksen vastineeksi, että avohakkuukuvio (7) ei rajoitu 

ranta-asemakaava-alueelle eikä siten hakkuuta rajoita MRL 128 §:n 
mukainen toimenpiteen lupavelvoite. Avohakkuu-alue on lisäksi kauka-
na loma-asuntokortteleista. 

 
  Tilan Kallioranta (097-401-2-89) omistaja muistuttaa seuraavasti: 
  "ei avohakkuuta, ei alueen kyntöä alue 37 kartalla. => alue jää hyvän-

näköiseksi eikä laske kiinteistömme arvoa. Lisäksi tiepohja on heikko 
=> tie korjattava hakkuun jälkeen." 

 
  Edellä mainitun vastineen lisäksi voidaan todeta koska alueella ei suo-

riteta avohakkuuta ei metsämaapohjan kyntö ole tarpeellista.  
 
  Lupamääräyksiin velvoitetaan tiepohja kunnostamaan korjuuta edeltä-

neeseen tilaan. 
 
  Ympäristöarvot ja kaavamääräykset tulee huomioida toimenpiteitä suo-

ritettaessa.  
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 Rak.tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro 2016-4006 

ehdolla, että alueella ei suoriteta kyntötoimenpiteitä ja että alueen tiestö 
saatettava puunkorjuun jälkeen korjuuta edeltäneeseen tilaan. PL (YK), 

vapaa-alueen (yhteiskäyttöalue) toimenpiteet on lisäksi toteutettava 
niin, että alueen luontainen metsätyyppi säilyy hoitotoimenpiteiden jäl-
keenkin. 

 
  Lupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuudesta lukien. 
 
  Perustelut: 
  Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja eikä maisemaa ja on 

alueella olevan ranta-asemakaavan kaavamääräysten mukainen. 
 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  MRL 128 §, 140 § ja 141 § 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 
 
Rak.ltk 
41 § Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myön-

tämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta  
7.5.2016 - 10.6.2016. 

   
  Liite nro 2. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Rak.ltk 
42 § Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 
  1. Päätös rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 6-8/2016. 
 
  2. Ympäristöviranomaisen ympäristölupapäätös moottoriurheiluradalle, 

Lahnaniemellä Mikkelin Moottorikerho Ry:lle. 
       
  
 Päätös Merkittiin tiedoksi.  
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LAUSUNNON ANTAMINEN ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN 
KIELTEISEN TOIMENPIDELUVAN 2014-29 PÄÄTÖKSEN KORVAUSVAATEESTA 
------------------------- 
Rak.ltk 20.5.2014 
47 §  Tila 97-422-2-145 Veikkola Vahvamäen kylässä sijaitsee Liekune-

Ryökäsveden rantayleiskaavan piirissä. Kaava on tullut voimaan 
14.11.2006. Tilan kohdalla on kaavamerkintä M. 

  Kaavamääräykset koskien M-aluetta: 
 
  ”MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 
  Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
  MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkor-

keuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72 § 3 mom. rakenta-
minen kielletty. 

 
  Poikkeuksena on yleiskaavan 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä 

ennen 1.1.1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan 
liittyvän enintään 25 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen rakentami-
nen.” 

 
  Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan karttaote tilan 2:145 kohdalta. 

   
 
  Martti Pasuri (Riitta Hyytiäisen valtakirjalla) on hakenut Hirvensalmen 

rakennusvalvontatoimistoon 28.3.2014 saapuneella toimenpidelupa-
hakemuksella 24 kerrosneliömetrin (k-m2) kokoiselle varastoraken-
nukselle toimenpidelupaa.  
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Lupa on evätty 24.4.2014 kielteisellä päätöksellä lupapäätöksessä esi-
tetyillä perusteilla. 

 
  Pasuri on toimittanut rakennuslautakunnalle 7.5.2014 saapuneen oi-

kaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut Martti Pasuri 
sekä valtakirjalla Riitta Hyytiäisen puolesta. Oikaisuvaatimuksen on 
laatinut Ensio Tommola. Ensio Tommolan kanssa käydyssä puhelin-
keskustelussa 12.5.2014 klo 11:38 on todettu, että toimenpidelupaha-
kemuksen liitteenä olleella valtakirjalla on juridinen valtuutus myös  
oikaisuvaatimuksen osalta. Oikaisuvaatimus liitteenä 6. 

 
  Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista ja haettu 

toimenpidelupa myönnettäväksi tai todettava, ettei lupa ole tarpeen. 
 
  Kunnan rakennusjärjestyksellä, joka on tullut voimaan 1.5.2010, pie-

nempiä rakennuskohteita, kuten nyt kyseessä oleva, ratkaistaan lu-
pamenettely toimenpideluvalla. Rakennusjärjestyksessä ranta-alueella 
vaja/katos/aitta tms. tarvitsee toimenpideluvan. Siten oikaisuvaatimuk-
sessa esitetty vaatimus, että kyseinen rakennushanke ei tarvitse lupaa 
on virheellinen. Hanke vaatii toimenpideluvan. 

 
  Oikaisuvaatimuksen perusteluissa on selvitetty, että lupapäätöksessä 

on virheellisesti kirjattu uusi rakennus. Vaatimuksessa esitetään, että 
kysymyksessä on kuitenkin vuosikymmeniä paikalla olleen mutta kor-
jausluvan useiden suullisten ja kirjallisten epäämisten vuoksi huonoon 
kuntoon päässeen rakennelman uusiminen. Rakentaminen merkitsee 
siten jo olemassa olevan rakennusoikeuden käyttämistä. Kysymys ei 
niin ollen ole mistään uudesta rakennusoikeudesta. 

 
  Rakennustarkastajan rakennuspaikalla suorittamien maastokäyntien 

perusteella nyt kyseessä oleva kohde on hylätty ja korjauskelvoton. 
Kyseessä on siis maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 §§:ssä tar-
koitetun rakennuksen/rakennelman rakentaminen. Kohde on koko-
naan uusi rakennus/rakennelma, eikä olemassa olevan korjaaminen. 
Luvan hakija on myös tämän hakemuksessaan näin esittänyt: ”Vanha 
varasto-lato (rv. 1948) puretaan. Rakennetaan vastaava varasto, 
4x6m, 24 m2”. Lupaa harkittaessa toimenpiteen täytyy siis täyttää 
maankäyttö ja rakennuslain 138 §:ssä esitetyt edellytykset.   
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  Kuva korjauskelvottomasta ladosta 15.4.2014. 
   
  Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että lupaa ei voi evätä sillä perusteel-

la, ettei kyse ole kiinteistön pinta-alasta johtuen maa- ja metsätaloutta 
varten tarpeellista rakentamista. 

 
  Lupaa harkittaessa on nimenomaan MRL 138 §:ssä esitetyt edellytyk-

set otettava huomioon: toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä 72, 135, 136 ja 137 
§:ssä sekä rakennuskielloista säädetään. Lupaa harkittaessa on siis 
arvioitava onko tilalla sellaisia metsätaloudellisia arvoja, että MRL 72 
§:n 3 mom. 1 kohdan mukainen rakentaminen on lain mukaista. Tässä 
tapauksessa tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2830 m2. 
Metsäntutkimuslaitoksen mukaan metsätaloudellista merkitystä on 
vain noin yli viiden hehtaarin suuruisilla metsätiloilla. Lähde: Päättäjien 
31. Metsäakatemia / Yksityismetsätalouden merkitys puumarkkinoilla. 
Tilalla ei siten ole MRL 72 §:n 3 mom. ensimmäisen kohdan mukainen 
rakentaminen mahdollista, eikä kyseinen hanke täytä 138 §:ssä esitet-
tyjä edellytyksiä. 

 
  Oikaisuvaatimuksessa esitetään lisäksi, että päätöksen perustelujen 

mukaan lupahakemuksesta on tullut huomautus kahdelta naapurikiin-
teistöltä. Näitä huomautuksia ei ole annettu hakijoille tiedoksi eikä lii-
tetty päätökseen eikä niitä ja niiden perusteita ole selostettu päätök-
sessä. Myöskään ei selviä ovatko ne vaikuttaneet ratkaisun lopputu-
lokseen ja miten. Koska ne ovat hylkäysperusteina, vaikutus on ilmei-
sesti ollut kielteinen. Vaikka huomautukset julkisina asiakirjoina ovat-
kin nähtävissä rakennusvalvonnassa ja tarvittaessa sieltä saatavissa, 
menettely merkitsee tosiasiassa niiden salaamista ja on osoitus huo-
nosta hallintokulttuurista. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä säädetään lupahakemuksen vi-
reilletulon ilmoitusvelvollisuudesta naapurille. Martti Pasuri ei ollut toi-
mittanut hakemuksensa liitteeksi naapurien kuulemisia. Kunta suoritti 
valvontataksan mukaisella maksulla rajanaapurien (kolme kappaletta) 
kuulemisen. Kuulemisista annettiin kolme muistutusta, jotka koski kah-
ta naapurikiinteistöä. Kuulemiset on kirjattu lupahakemuksen liitteiksi. 
Martti Pasuri epäilee, että muistutusten sisältö on vaikuttanut lupapää-
tökseen, eikä hänelle ole varattu tilaisuutta esittää vastineita naapuri-
kiinteistöjen muistutuksiin. Hakija ei ilmeisesti muista rakennustarkas-
tajan kanssa käytyä keskustelua 28.8.2013 tilan Veikkola pihalla. Ra-
kennustarkastaja on selvittänyt olemassa olevan tilanteen ja todennut 
tällöin Pasurille, ettei tilalla ole rakennusoikeutta. Täten tilalle ei voida 
myöntää rakennus-/toimenpidelupia. Keskustelusta kävi myös ilmi, et-
tä Martti Pasuri on tutustunut oikeusvaikutteisen kaavan tilanteeseen. 
Toki on myös tuolloin todettu, että hakemusten vireilletuloa ei voida 
estääkään. Lupapäätökseen ei naapurien muistutuksilla tai muistutus-
ta jättämättä ole ollut vaikutusta. Pasuri on ollut tietoinen, että lupa-
päätös tulee olemaan lupapäätöksessä mainituin perusteluin kieltei-
nen. 

  
  Oikaisuvaatimuksessa todetaan, että hakijoilla on perustuslaissa tur-

vattu oikeus omaisuuden kunnossa pitämiseen. 
 
  Rakennus on ollut maastokäyntien perusteella siinä kunnossa, ettei 

sillä katsota olevan arvoa. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:ssä 3 
mom. perusteella ja maastokäyntien havaintojen perusteella raken-
nuksen osalla (pääty- ja sivuseinän romahdusvaara) on ilmeistä vaa-
raa turvallisuudelle. Tilanne ei kuitenkaan ole akuutti, koska kohde ei 
sijaitse yleisten alueiden läheisyydessä. MRL 166 §:n nojalla tulee ra-
kennuksen rippeet purkaa ja saattaa ympäristö turvalliseen tilaan ku-
ten hakija on toimenpidelupahakemuksessaan esittänytkin. Erillistä 
purkamislupaa ei kyseinen toimenpide vaadi. 

  
 Rak.tark. Toimenpidelupa on haettu kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. 

Rakennuslautakunta toteaa, ettei luvan kielteiseen päätökseen ole ol-
lut laillista estettä, joten rakennustarkastajan kielteinen toimenpidelupa 
2014-29 jää voimaan. 

 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  Maankäyttö- ja rakennuslaki 72, 125, 126 133, 138 ja 166 § 
  Hirvensalmen kunnan rakennusjärjestys 
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
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------------------------ 
Rak.ltk 21.6.2016 
43 §  Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää sähköpostilla lausuntoa valittajien 

asiamiehen oikeudenkäyntikululaskujen johdosta 29.6.2016 mennessä, 
liite nro 3. 

 
  Rakennuslautakunta kummeksuu valittajien menettelytapaa ja että kun-

ta olisi korvausvelvollinen laittoman rakentamisen vuoksi aiheutuneista 
kuluista. Lausuntopyynnön liitteenä oli asiamiehen laskuerittely, mistä 
ei edes ilmene onko kyseinen henkilö käynyt fyysisesti paikan päällä 
toteamassa tilan Veikkola 97-422-2-145 todellista tilaa mukaan lukien 
tilalla olevat rakennukset / rakennelmat ja puusto. Laskuerittelystä voisi 
päätellä, ettei näin ole tapahtunut koska kilometrikorvauksiakaan ei ole 
laskuerittelyyn esitetty. Asiamiehen tutustuminen kohteeseen on muun 
muassa edellä olevan päätelmän perusteella rakennuslautakunnan 
mielestä ollut puutteellista ja vastineessa esitetyt johtopäätökset ristirii-
taisia. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeudelta vastineessa 

esitettyjä oikeudenkäyntikuluja pitämään valittajien omana vahinko-
naan. Rakennuslautakunnan toteaa, että ei voi olla oikeusvaltion peri-
aatteiden mukaista, että rakennusvalvontaviranomainen joutuu laitto-
man rakentamistoiminnan maksumieheksi. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rak.ltk. 
44 §  Seuraava kokous pidetään tiistaina 23.8.2016 klo 15.00 alkaen kun-

nanhallituksen huoneessa. 
 
  Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-

ta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaa-
timuksen: 

 
 §§ 
  
 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 

koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
 § 36 – 39, 41 – 44 
 
 Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-

ta: 
 §§ 
  
 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 137 

§:n mukaan valittaa. 
 
 Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä tämän päivän jälkeen. 

 
 Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtu-

neen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 

 
 Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä. 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-

joitettava. 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
 HIRVENSALMEN KUNTA/RAKENNUSLAUTAKUNTA 
 Keskustie 2 
 52550 HIRVENSALMI 
 
 Aukioloaika 8.00 – 15.00 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Rakennuslautakunta   21.6.2016   66 
 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 
 

 

VALITUSOSOITUS           
 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa-

timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asi-
anosainen sekä kunnan jäsen. 

 
 § 40 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus  ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 Puistokatu 29, PL 1744   puh 029 56 42500  
 70101 KUOPIO   fax  029 56 42501 
 
 Kunnallisvalitus, §§   valitusaika 30 päivää 
  
 Hallintovalitus, § 40   valitusaika 30 päivää 
 
 MUU VALITUSVIRANOMAINEN §§         valitusaika      päivää 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 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 laati-

jan 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. 

 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
 Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.  Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise-
nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

  
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

suista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voi-
massa oleva oikeudenkäyntimaksu. 




