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Ympiiri st<i lautakunnan piiiitris seuraavissa lupa- asioissa annetaan 09 .02.202 | :

Edellii li stattuj en piiiitri sten piiiito spiiiv d on 02.02.202 | .

Tiime ilmoitus on julkipantu Oriveden kaupungin ilmoitustaululle 08.02.2021.
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Allekirjoittaja Soile Kontu

Toimistosihteeri

s Tunnus/Rakennuslupa Rakennuspaikka
Asia ia toimenpide

10

Mv<innettv
21-0013-POr 562-450-0001-01 16

Palanteenti e 1 9, 3 5240 Ristakallio
Poikkeamispiiiitris
Vakituisen asumisen asuinrakennus

ll
Mv<innettv

21-0014-POr 562-422-0002-0r28
Tollionmaantie 314. 35300 Orivesi
Poikkeamispiiiit<is
Lomarakennus

t2
My<innettv

2l-0015-POI 562-4t3-0002-0079
Koluntie 13. 35300 Orivesi
Poikkeamispiiiit<is
Pienkerrostalo

13

Mv<innettv
21-0016-POr 562-410-000 I -0057

Korrintie 13. 35100 Orivesi AS
Poikkeamispiiiitos
Lomarakennuksen kiiyttritarkoituksen muutos
vakituiseksi asuinrakennukseksi.

14

Mv<innettv
21-0017-POI 562-422-0002-0099

Kellosalmentie 162. 3 5300 Orivesi
Poikkeamispiiiitos
Loma-asunnon laajennus ja muutos vakituiseen
asumiseen
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Tiihtin piiiit<ikseen saa hakea muutosta Hiimeenlinnan hallinto-oikeudelle tehtiiviillii kirjallisella
valituksella.

Valitusoikeus pdiitdksestd on:
l. viereisen tai vastapiiiitii olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2. sellaisen kiinteisttin omistajalla ja haltijalla, jonki rakentamiseen tai muuhun kiiyttdmiseen
piidt<is voi olennaisesti vaikuttaa:
3. sillii, jonka asumiseen, tytintekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4. sillii, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun p?iiit<is viilittrimiisti vaikuttaa;
5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankiiyt<in suunnitteluun pdiitcis vaikuttaa;
6. toimialueellaan sellaisella rekisteniidyllii yhdistyksellii, jonka iarkoituksena on luonnon- tai
ympdristcinsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistiiminen taikka elinympiirist<in laatuun
muutoin vaikuttaminen; sekii
7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Hiimeenlinnan hallinto-oikeus

Hiimeenlinnan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite: Htimeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu l, 13100 Hdmeenlinna
Kiiyntiosoite: Hdmeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hiimeenlinna
Puhelinvaihde puhelin: 029 56 4z2}},Asiakaspalvelu puhelin:029 56 42210
Siihk<iposti : hameenlinna.hao@oikeus. fi , Faksi: 02g 56 42269
Aukioloaika: maanantai - perjantai kello g.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdii mycis hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https ://asiointi2. oikeus. filtrallintotuomioistuimet

Valitusaika
Piitit<is on annettu julkipanon jiilkeen. Valitus on tehtiivii kolmenkymmenen (30) piiiviin kuluessa
piiiitciksen antopiiiviistii. Valitusaikaa laskettaessa piiiit<iksen antopiiiviiii ei lueta m6iirdaikaan.

Valituksen muoto ja sistilto
valitus on tehtiivii kirjallisesti. My<is siihk<iinen asiakirja bfiftavaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1. piiiitris, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva piiiit<is);
2. mllta kohdin pddt<ikseen haetaan muutosta ja mitii muutoksia siihen vaaditaan tehtiiviiksi
(vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva piiiit<is ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisiiksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaakiiyttaavalittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myds tiimiin yhteystiedtt on ilmoitettava. yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillii ollessa ilmoitettava viipym?ittii hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myris se postiosoite ja mahdoilin".r muu osoite, johon
oikeudenkiiyntiin liittyviit asiakirjat voidaan liihettiiii (prosessiosoite). Mikiili valittaja on ilmoittanut
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enemmdn kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
o soittei sta se toimittaa oikeudenkiiyntiin liittyvtit asiakirj at.

Valitukseen on liitettiivii:
I . valituksen kohteena oleva piiiitcis valitusosoituksineen;
2. selvitys siite, milloin valittaja on saanut piiiit<iksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Hdmeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Valituksen on oltava perillii viimeistiiiin valitusajan viimeisenii piiiviinii ennen valitusviranomaisen
aukioloaj an piiiittymistii.

Jos valitusajan viimeinen piiivii on pyhiipiiivd, itsendisyysptiivii, vapunpdivii, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmdisenii arkipdiviinii sen jiilkeen.

Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle henkilokohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen
v?ilityksellii taikka liihettiiii liihetin viilityksellii, postitse, faksina tai siihk<ipostina. Valituksen
liihettiiminen tapahtuu liihettiijiin vastuulla.

Postiin valitus on jiitettiivii niin ajoissa, etti se ehtii perille viimeistiiiin valitusajan viimeisenii
piiiviinii ennen valitusviranomaisen aukioloajan pddttymistii. Faksina tai siihkopostina toimitetun
valituksen on oltava toimitettu niin, ettii se on valitusajan viimeisenii pdivdnd ennen
valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii viranomaisen kiiytettiivissd vastaanottolaitteessa tai
tietoj iirj estelmiissd siten, ettd vi esti ii voi daan kiisitel I ii.

Valituksen voi tehdii mytis hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Ttill<iinkin valituksen on oltava perillii viimeisttiiin
valitusajan viimeisenii piiiviinii ennen valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii.

Oikeudenkiiyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritii?in oikeudenkdyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioi stuinmaksulai ssa (l 45 5 / 20 1 5 ) siiiidetiiiin.

Tiimii ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 08.02. 2021 -l | .03 .2021

Ilmoitustaulun hoitaja


