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Löytönevan tuulivoimahankkeen yleiskaavoitus

Khall 03.05.2021 § 47
valmistelija: kunnanjohtaja

 Vetelin kunnassa on kaavoitettu Löytönevan tuulivoimapuisto 2016-
2018. Tuulivoimapuisto koostuu enintään kahdeksasta mak si mis-
saan 250 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Vetelin kunnanvaltuusto
hy väk syi osayleiskaavan 10.12.2018 § 72. Kaavan hy väk sy mis pää-
tök ses tä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus
on päätöksellään 9.3.2021 kumonnut Vetelin kunnanvaltuuston pää-
tök sen (hallinto-oikeuden päätösnumero 21/0039/2, diaarinumerot
01581/18/4102 ja 00068/19/4102). Peruste hallinto-oikeuden pää-
tök sel le on, että kaavasta on ollut päättämässä esteellinen henkilö
useas sa kokouksessa kaavaprosessin kuluessa. Koska hal lin to-oi-
keus on kumonnut valtuuston tekemän Löytönevan kaavaa kos ke-
van hyväksymispäätöksen, kumoutuu koko kaavaprosessi ja kaa va-
pro ses si on tällöin aloitettava alusta. Vetelin Tuulivoima Oy vastaa
kaa van laa din nan kustannuksista ja esittää kaavaa laativaksi kon sul-
tik si FCG Oy:tä.

Esitys kj:
 Kunnanhallitus päättää käynnistää Löytönevan tuulivoimahankkeen

yleis kaa voi tuk sen uudestaan. Kaavanlaatijaksi hyväksytään FCG
Oy.

Päätös:
 Hannu Haukilahti ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 §

koh ta 3) osallistumaan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian
kä sit te lyn ajaksi.

 Keskustelun aikana Petteri Palosaari esitti Arto Pihlajamaan kan nat-
ta ma na, että Löytönevan tuulivoimahankkeen yleiskaavoitusta ei
käyn nis te tä uudelleen.

 Merja Heikkilä esitti, että tuulivoimahankkeelle selvitettäisiin uutta
paik kaa esimerkiksi valtatie 13 toiselta puolelta. Esitystä ei kan na tet-
tu.

 Koska oli tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu
esi tys, määräsi puheenjohtaja suoritettavaksi kä den nos to ää nes tyk-
sen, jossa ensiksi nostivat kätensä ne, jotka kannattivat kun nan joh-
ta jan esitystä ja tämän jälkeen ne, jotka kannattivat Petteri Pa lo saa-
ren esitystä. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin. Suo ri te-
tus sa äänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Jussi Torp-
pa, Johanna Järvelä ja Tuija Leivo-Rintakorpi. Petteri Palosaaren
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esi tys tä kannattivat Arto Pihlajamaa, Merja Heikkilä ja Petteri Pa lo-
saa ri. Koska äänet menivät tasan, ratkaisi äänestystuloksen pu-
heen joh ta ja Jussi Torpan kanta.

 Kunnanhallituksen päätökseksi tuli kunnanjohtajan esitys, jonka mu-
kai ses ti kunta käynnistää Löytönevan tuulivoimahankkeen yleis kaa-
voi tuk sen uudestaan. Kaavanlaatijaksi hyväksytään FCG Oy.

 __________

Khall 28.06.2021 § 95

 Löytönevan tuulivoimapuisto koostuu enintään kahdeksasta mak si-
mis saan 250 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Kaavan vireilletulo
se kä kaavan valmisteluvaiheen aineisto käsitellään kunnassa sa-
maan aikaan. Käsiteltävä aineisto sisältää osallistumis- ja ar vioin ti-
suun ni tel man, kaavaluonnoksen, kaavaselostuksen sekä hanketta
var ten tehdyt erillisselvitykset.

 Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (osallistumis- ja ar vioin ti suun ni-
tel ma, kaavaluonnos, kaavaselostus ja erillisselvitykset) on näh tä vil-
lä 2.8.2021 – 2.9.2021.

Kaavan vireilletulosta sekä valmisteluvaiheen aineiston aset ta mi ses-
ta nähtäville kuulutetaan julkisesti paikallislehdessä sekä Vetelin
kun nan internetsivuilla. Aineisto on saatavilla Vetelin kunnanviraston
asioin ti pis tees sä sekä Vetelin kunnan internetsivuilta osoitteessa
https://ve te li.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/.

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä näh-
tä vil lä olo ai ka na valmisteluvaiheen aineistosta joko kirjallisesti tai
suul li ses ti. Kirjalliset mielipiteet on osoitettava Vetelin kunnalle
(osoit teel la Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli tai sähköpostitse ve te-
lin.kunta@veteli.fi) ennen nähtävilläolon päättymistä. Val mis te lu vai-
heen aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute
kä si tel lään koosteeksi ja lausuntoihin sekä mielipiteisiin annetaan
pe rus tel lut vastineet.

Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään tiedotus- ja kes kus te lu ti lai-
suus 18.8.2021 klo 17.30. Tilaisuuden pitotavasta ja -paikasta tie do-
te taan erikseen.

Esityslistan liitteenä nro 1a on Löytönevan osayleiskaavan kaa va-
luon nos, 1b kaavaselostus, 1c osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
1d meluselvitys, 1e välkeselvitys, 1f luontoselvitys, 1g maisema ja
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kult tuu ri ym pä ris tö sel vi tys sekä valokuvasovitteet, 1h argeologinen
in ven toin ti, 1i Leppäniemen ja Haukilahden kyläinventointi ja 1j asu-
kas ky se lyn tulokset.

Esitys kj:
Vetelin kunnanhallitus päättää asettaa kaavan vireille sekä kaavan
val mis te lu vai heen aineiston ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman
näh tä vil le.

Päätös:
Hannu Haukilahti (hallintolaki 28.1 § kohta 3) ja Erkki Lassila (hal lin-
to la ki 28.1 § kohta 4) ilmoittivat olevansa esteellisiä osallistumaan
asian käsittelyyn. Hannu Haukilahti poistui kokouksesta asian esit te-
lyn ja varsinaisen käsittelyn ajaksi. Erkki Lassila saapui kokoukseen
vas ta asian esittelyn jälkeen ja poistui kokouksesta asian var si nai-
sen käsittelyn ajaksi.

Janne Tolppanen, Kalle Oiva ja Leila Väyrynen FGC Oy:stä sekä
Har ri Ruopsa Puhuri Oy:stä esittelivät kaava-asian ja vastailivat ky-
sy myk seen ennen varsinaisia kokousasioita pidetyssä esittelyssä klo
18.00-18.45.

Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Khall 01.11.2021 § 152
 Löytönevan tuulivoimapuisto koostuu enintään kahdeksasta mak si-

mis saan 250 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Kaavan vireille tulo
se kä kaavan valmisteluvaiheen aineisto on käsitelty kunnassa sa-
maan aikaan. Käsiteltävä aineisto on sisältänyt osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel man, kaavaluonnoksen, kaavaselostuksen sekä han-
ket ta varten tehdyt erillisselvitykset.

 Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (osallistumis- ja ar vioin ti suun ni-
tel ma, kaavaluonnos, kaavaselostus ja erillisselvitykset) on ollut näh-
tä vil lä 2.8.2021 – 2.9.2021. Kaavan vireille tulosta sekä val mis te lu-
vai heen aineiston asettamisesta nähtäville on kuulutettu julkisesti
pai kal lis leh des sä sekä Vetelin kunnan internetsivuilla. Aineisto on ol-
lut saatavilla Vetelin kunnanviraston asiointipisteessä sekä Vetelin
kun nan internetsivuilta osoitteessa

 https://veteli.fi/asuminen-ja-ymparisto/ kaavoitus/.
 Osallisilla ja kuntalaisilla on ol lut mahdollisuus esittää mielipiteensä

näh tä vil lä oloaikana val mis te lu vai heen aineistosta joko kirjallisesti tai
suul li ses ti.
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 Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu perustellut vas ti-
neet. Laadittujen vastineiden perusteella kaava-aineistoa on päi vi tet-
ty kaavaehdotukseksi.

 Kaavan ehdotusvaiheen aineisto (kaavaehdotus, kaavaselostus ja
eril lis sel vi tyk set) on nähtävillä 11.11-13.12.2021. Kaavan vireille
tulosta sekä valmisteluvaiheen aineiston asettamisesta näh tä vil le
kuu lu te taan julkisesti paikallislehdessä sekä Vetelin kunnan in ter net-
si vuil la. Aineisto on ollut saatavilla Vetelin kunnanviraston asioin ti-
pis tees sä sekä Vetelin kunnan internetsivuilta osoitteessa https://ve-
te li.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/.

 Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä näh-
tä vil lä oloaikana ehdotusvaiheen aineistosta joko kirjallisesti tai suul-
li ses ti. Kirjalliset mielipiteet on osoitettava Vetelin kunnalle (osoit teel-
la Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli tai sähköpostitse ve te-
lin.kunta@veteli.fi) ennen nähtävillä olon päättymistä. Eh do tus vai-
heen aineistosta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Saatu palaute
kä si tel lään koosteeksi ja lausuntoihin sekä mielipiteisiin annetaan
pe rus tel lut vastineet.

 Esityslistan liitteenä nro 1a on Löytönevan osayleiskaavan kaa va eh-
do tus, 1b kaavaselostus, 1c osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 1d
vas ti neet, 1e välkeselvitys, 1f luontoselvitys, 1g maisema ja kult tuu ri-
ym pä ris tö sel vi tys sekä valokuvasovitteet, 1h arkeologinen in ven toin-
ti, 1i Leppäniemen ja Haukilahden kyläinventointi ja 1j asu kas ky se-
lyn tulokset ja 1k meluselvitys.

Esitys kj:
 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavan laatijan vastineet, asettaa

kaa van ehdotusvaiheen ai neis ton nähtäville ja pyytää asian mu kai set
vi ran omais lau sun not.

Päätös:
 Erkki Lassila (hallintolaki 28.1 § kohta 4) ilmoitti olevansa esteellinen

osal lis tu maan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian kä sit te-
lyn ajaksi. Erkki Lassilan varajäsen Niko Lassila osallistui ko kouk-
seen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn ajan klo 18.04-18.26.

 Keskustelun aikana Tarja Tuominen esitti asian jättämistä pöydälle,
mut ta esitystä ei kannatettu.

 Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 ___________



VETELIN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus § 47 03.05.2021
Kunnanhallitus § 95 28.06.2021
Kunnanhallitus § 152 01.11.2021
Kunnanhallitus § 11 10.01.2022
Kunnanvaltuusto § 3 31.01.2022

Khall 10.01.2022 § 11
 Löytönevan tuulivoimapuisto koostuu enintään kahdeksasta mak si-

mis saan 250 metriä korkeasta tuulivoimalasta. Kaavan vireilletulo
se kä kaavan valmisteluvaiheen aineisto on käsitelty kunnassa sa-
maan aikaan. Käsiteltävä aineisto on sisältänyt osallistumis- ja ar-
vioin ti suun ni tel man, kaavaluonnoksen, kaavaselostuksen sekä han-
ket ta varten tehdyt erillisselvitykset.

 Kaavan valmisteluvaiheen aineisto (osallistumis- ja ar vioin ti suun ni-
tel ma, kaavaluonnos, kaavaselostus ja erillisselvitykset) on ollut näh-
tä vil lä 2.8.2021 – 2.9.2021. Kaavan vireilletulosta sekä val mis te lu-
vai heen aineiston asettamisesta nähtäville on kuulutettu julkisesti
pai kal lis leh des sä sekä Vetelin kunnan internetsivuilla. Aineisto on ol-
lut saatavilla Vetelin kunnanviraston asiointipisteessä sekä Vetelin
kun nan internetsivuilta osoitteessa https://ve te-
li.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/. Osallisilla ja kuntalaisilla on
ol lut mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana val mis te-
lu vai heen aineistosta joko kirjallisesti tai suullisesti.

 Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu perustellut vas ti-
neet. Laadittujen vastineiden perusteella kaava-aineistoa on päi vi tet-
ty kaavaehdotukseksi.

 Kaavan ehdotusvaiheen aineisto (kaavaehdotus, kaavaselostus ja
eril lis sel vi tyk set) on ollut nähtävillä 11.11. – 12.12.2021. Kaavan vi-
reil le tu los ta sekä valmisteluvaiheen aineiston asettamisesta näh tä-
vil le on kuulutettu julkisesti paikallislehdessä sekä Vetelin kunnan in-
ter net si vuil la. Aineisto on ollut saatavilla Vetelin kunnanviraston
asioin ti pis tees sä sekä Vetelin kunnan internetsivuilta osoitteessa
https://ve te li.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/. Osallisilla ja kun ta-
lai sil la on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä näh tä vil lä olo ai ka-
na valmisteluvaiheen aineistosta joko kirjallisesti tai suullisesti.

 Annetuista lausunnoista ja mielipiteistä on laadittu perustellut vas ti-
neet. Laadittujen vastineiden perusteella kaava-aineistoa on päi vi tet-
ty.

 Esityslistan liitteenä nro 2a on Löytönevan osayleiskaava, 2b kaa va-
se los tus, 2c osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 2d meluselvitys, 2e
väl ke sel vi tys, 2f luontoselvitys, 2g maisema ja kult tuu ri ym pä ris tö sel-
vi tys sekä valokuvasovitteet, 2h arkeologinen inventointi, 2i Lep pä-
nie men ja Haukilahden kyläinventointi 2j asukaskyselyn tulokset, 2k
vas ti neet ehdotusvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä.
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Esitys kj:
 Vetelin kunnanhallitus hyväksyy Löytönevan tuulivoimapuiston eh do-

tus vai heen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet ja esittää
vas ti nei den perusteella päivitetyn yleiskaavan valtuuston hy väk syt tä-
väk si. Yleiskaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kunnan il-
moi tus tau lul la ja internetsivuilla, sekä paikallislehdessä.

 Kaavan hyväksymispäätöksen jälkeisen valitusajan kuluttua kaavan
hy väk sy mis pää tös saa lainvoiman, jollei päätöksestä ole tehty mää-
rä ai ka na valitusta, tai valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai
kor keim mas sa hallinto-oikeudessa. Kaava tulee voimaan, kun lain-
voi man saaneesta hyväksymistä koskevasta päätöksestä on kuu lu-
tet tu. Yleiskaavan saatua lainvoiman ilmoitetaan siitä voi maan tu lo-
kuu lu tuk sel la.

Päätös:
 Erkki Lassila (hallintolaki 28.1 § kohta 4) ilmoitti olevansa esteellinen

osal lis tu maan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian kä sit te-
lyn ajaksi. Erkki Lassilan varajäsen Niko Lassila osallistui ko kouk-
seen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn ajan klo 19.25-19.45.
Han nu Haukilahti (hallintolaki 28.1 § kohta 3) ilmoitti olevansa es-
teel li nen osallistumaan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi. Hannu Haukilahden varajäsen Tapio Pa lo-
huh ta osallistui kokoukseen etäyhteydellä tämän asian käsittelyn
ajan klo 19.25-19.45.

 Keskustelun aikana Tarja Tuominen esitti Ilpo Åivon ja Hilkka Kle-
mo lan kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvittelyjä var-
ten.

 Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys määräsi pu heen joh ta-
ja toteutettavaksi kädennostoäänestyksen sijaan ni men huu to ää nes-
tyk sen, koska valtaosa kokouksesta osallistujista oli kokouksessa
mu ka na etäyhteydellä. Nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn
jat ka mis ta äänestivät 'jaa' ja pöydällepanoa kannattavat äänestivät
'ei'. Äänestystapa- ja äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa ää-
nes tyk ses sä asian käsittelyn jatkamista kannattivat Jussi Torppa,
Ta pio Palohuhta, Johanna Järvelä ja Niko Lassila. Asian jättämistä
pöy däl le kannattivat Hilkka Klemola, Tarja Tuominen ja Ilpo Åivo.
Ää nin 4-3 kunnanhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

 Kunnanjohtajan päätösesitys hyväksyttiin tämän jälkeen yk si mie li-
ses ti.

 __________
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Kvalt. 31.01.2022 § 3 Esityslistan liitteenä nro 2a on Löytönevan osayleiskaava, 2b kaa va-
se los tus, 2c osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 2d meluselvitys, 2e
väl ke sel vi tys, 2f luontoselvitys, 2g maisema ja kult tuu ri ym pä ris tö sel-
vi tys sekä valokuvasovitteet, 2h arkeologinen inventointi, 2i Lep pä-
nie men ja Haukilahden kyläinventointi 2j asukaskyselyn tulokset, 2k
vas ti neet ehdotusvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä.

Päätös:
 Erkki Lassila (hallintolaki 28.1 § kohta 4) ilmoitti olevansa esteellinen

osal lis tu maan asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian kä sit te-
lyn ajaksi. Varajäseneksi kokoukseen Erkki Lassilan tilalle saapui
Tom mi Järvelä.

 Keskustelun aikana Jari Mäkelä esitti Hannu E. Saaren ja Tarja Tuo-
mi sen kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Koska oli tehty
kan na tet tu esitys asian jättämisestä pöydälle, määräsi pu heen joh ta-
ja suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen, jossa asian käsittelyn jat-
ka mis ta kannattavat äänestivät 'jaa' ja asian jättämistä pöydälle kan-
nat ta vat äänestivät 'ei'. Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin.
Suo ri te tus sa äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista kannatti kol-
me tois ta (13) valtuutettua ja asian jättämistä pöydälle kahdeksan (8)
val tuu tet tua. Asian käsittelyä päätettiin näin jatkaa tässä ko kouk ses-
sa. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä nro 1.

 Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin tämän jälkeen yksimielisesti.

 ___________

Pöytäkirjasta kirjoi tetun otteen oikeaksi todistaa:

Vetelissä 2.2.2022 Antti Tattari hallintosiht.
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Kunnanvaltuusto   Kunnallisvalitus/Hallintovalitus
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VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valitusperusteet:
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta se, johon pää tös on kohdistet tu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnallisvalituksen myös kunnan jäsen sillä perusteella, että pää tös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt vi ranomainen on ylittänyt toimi valtansa tai päätös on muuten
lainvastainen.

Valtusviranomainen:
 Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi kirjaamon aukioloaika: ma-pe
 klo 8-16.15. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

Kunnallisvalitus, pykälät: 3-6

Hallintovalitus, pykälät:  

Valitusaika:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen pää tök sestä tiedon, jollei muu-
ta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja 3. päivänä tavallisen säh köisen viestin lähettämisestä. Kun nan jä-
se nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöy tä kirja on asetettu ylei sesti nähtäväksi. Aikaa las ket taes sa tie dok-
si an to päi vää ei oteta lukuun. Valitus on toimitet tava va litusviran omai sel le vii meistään valitusajan vii meisenä päivä nä en-
nen 16.15. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa valitukssen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville
maanantaina 7.2.2022

Valituksen muoto ja sisältö:
Valitus on tehtävä kirjallisesti.Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on
osoitettava valitusviranomaiselle, on il moi tet tava pää tös, jo hon hae taan muu tos ta, mil tä koh din pää tök seen haetaa muu-
tos ta ja mi tä muu tok sia sii hen vaa di taan teh täväk si sekä perus teet joilla muu tos ta vaa di taan. 

Valituksessa on ilmoitetta va va litta jan nimi ja kotikunta.Jos valittajan puhevaltaa käyttaa  hänen laillinen edustajansa,
asiamiehensä tai laatijana on joku muu henkilö, myös tämän ni mi ja ko ti kunta. Li säksi on il moi tettava posti osoite, pu he-
lin nu mero ja muut tar vit ta vat yh teystie dot. Pos titse toi mi tet tava vali tus on allekir joi tetta va. Säh köistä asia kirjaa ei tar vitse
täy den tää allekir joi tuk sella, jos asia kirjas sa on tie dot lä hettä jästä eikä asiakir jan alku pe räisyyt tä tai eheyttä ole syy tä
epäillä.

Valituksen liitteeksi on liitet tävä: pää tös, jo hon hae taan muu tosta valitta mal la, to dis tus siitä mi nä päivä nä pää tös on an-
nettu tiedoksi tai muu selvi tys vali tus ajan al kami sen ajan koh dasta sekä asia kirjat, joi hin valit taja ve toaa vaati muksen sa
tueksi.

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vetelin kunnantoimistolta puh. 050 5790 100 tai
vetelin.kunta@veteli.fi Käyntiosoite Kivihyypäntie 1, 67900 Veteli

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, kos ka päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1-2 ja 7-10

Muun lainsäädännön mukaan näihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:




