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Maanmittausinsinöörin päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 30.03.2020:  

 

 

 

§ Tunnus/Rakennuslupa 

 

Rakennuspaikka 

Asia ja toimenpide 

3 

Myönnetty 

20-0004-POI 290-405-0082-0019 

Petäjälammentie 212, 88900 Kuhmo 

  Poikkeamispäätös 

Vapaa-ajan rakennuksen laajentaminen. 

   

4 

Myönnetty 

20-0003-POI 290-408-0015-0036 

Lamminperäntie 191, 88930 Lentiira 

  Poikkeamispäätös 

Rakennetaan vanhaan pyöröhirsiseen 

vapaa-ajan-asuntoon laajennus (tupa+keittiötilat) 

38 k-m2.  

Rakennetaan uusi hirsirantasauna 18 k-m2. 

   

 

Edellä listattujen päätösten päätöspäivä on 26.03.2020.  

 

 

 

 

 

Allekirjoittaja Mika Hakkarainen 

 Maanmittausinsinööri 
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VALITUSOSOITUS  
  

Valitusviranomainen  
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeuteen.  

  

Valitusaika  
Valitusaika on 30 päivää päätöksen antamispäivästä, antamispäivää lukuun ottamatta. Jos 

valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, 

saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.   

  

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen  
Valituskirjelmässä on ilmoitettava  

-  valittajan nimi ja kotikunta  

-  postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 

toimittaa   

-   päätös johon haetaan muutosta  

-   miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi   

-   perusteet, joilla muutosta vaaditaan.  

  

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan 

puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on 

muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi, postiosoite ja kotikunta.  

  

Valituskirjelmän liitteet  
Valituskirjelmään on liitettävä  

-   päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä  

-   asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle.  

-   asiamiehen valtakirja, jollei asiamies ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja  

  

Valituskirjelmän perille toimittaminen  
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän 

voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Omalla vastuulla 

valituskirjelmän voi lähettää postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostina. 

Valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä 

päivänä ennen hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituskirjelmän toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).  

  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:  
  

Käyntiosoite:  Isokatu 4, 3. krs 90100 OULU   

Postiosoite:  PL 189, 90101 OULU  

puhelin: 029 56 42800    

telekopio: 029 56 42841  

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi   

virka aika: klo: 8:00 - 16:15  

  

Oikeudenkäyntimaksu  
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Muutoksenhakijalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 

kulloinkin voimassa olevan viranomaisen taksan mukaan. Tietoja taksan suuruudesta saan 

valitusviranomaiselta. Laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei 

peritä.  

  

  

  

  

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 27.03.2020-29.04.2020.  

   

  

Ilmoitustaulun hoitaja   _______________________________  

  

 

 

 


