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Ymptiristolautakunnan piiiitos seuraavissa lupa-asioissa annetaan 27.04.2021:

Edellii li stattuj en piiiit6sten ptitit<ispiiiv d on 20 .04.2021 .

Tiime ilmoitus on julkipantu Oriveden kaupungin i1moitustaululle26.04.202l.

6tueM
Allekirjoittaja Soile Kontu

Toimistosihteeri

s Tunnus/Rakennuslupa Rakennuspaikka
Asia ia toimenpide

50
Mv<innettv

21-0094-SUU s62-4r3-0024-0003
Orisseldntie 35. 35100 Orivesi AS
S uunnittelutarveratkai su

Asuin- / talousrakennus

53
Mvrinnettv

21-0085-R 562-410-0001-0036
Neulaniem entie 220. 3 5 1 00 Orivesi AS
Rakennuslupa
Maatilan konehalli
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Tiihiin piiiit<ikseen saa hakea muutosta Hiimeenlinnan hallinto-oikeudelle tehtevallA kirjallisella
valituksella.

Valitusviranomainen
Hdmeenlinnan hallinto-oikeus

Hiimeenlinnan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Hiimeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hiimeenlinna
Kiiyntiosoite: Hdmeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hiimeenlinna
Puhelinvaihde puhelin: 029 56 42200, Asiakaspalvelu puhelin:029 56 42210
S iihkoposti : hameenlinna.hao@oikeus. ft, Faksi : 029 5 6 42269
Aukioloaika: maanantai -perjantai kello 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehdii myos hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

https ://asiointi2.oikeus. fi ftrallintotuomioistuimet

Valitusaika
Piiiitos on annettu julkipanon j?ilkeen. Valitus on tehtiivd kolmenkymmenen (30) p?iiviin kuluessa
piidtriksen antopdiviistii. Valitusaikaa laskettaessa piiiittiksen antopiiiviiii ei lueta miiiirhaikaan.

Valituksen muoto ja sisiilto
Valitus on tehtiivii kirjallisesti. Myos siihkoinen asiakirja tayttaa vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1. piiiitos, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva piiiitos);
2. miltii kohdin pdiitokseen haetaan muutosta ja mitd muutoksia siihen vaaditaan tehtevaksi
(vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva piiiitos ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisiiksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa kayttae valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, mycis tiimiin yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillii ollessa ilmoitettava viipym?itt?i hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava my<is se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon

oikeudenkiiyntiin liittyviit asiakirjat voidaan liihettiiii (prosessiosoite). Mikiili valittaja on ilmoittanut
enemm[n kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
o soittei sta se toimittaa oikeudenkiiyntiin li ittyviit asi akirj at.

Valitukseen on liitettiivii:
1 . valituksen kohteena oleva piiiitos valitusosoituksineen;
2. selvitys siite, milloin valittaja on saanut pdiitriksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen aj ankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitii ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa Hdmeenlinnan hallinto-oikeudelle.
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Valituksen on oltava perillii viimeistiiiin valitusajan viimeisend piiiviinti ennen valitusviranomaisen
aukioloajan piiiittymistii.

Jos valitusajan viimeinen piiivii on pyhiipiiivd, itsendisyyspiiivii, vapunpdivii, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmiiisenii arkipiiiviinii sen jiilkeen.

Valituksen voi toimittaa valitusviranomaiselle henkil<ikohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen
vtilityksellii taikka liihettiiii liihetin viilityksellii, postitse, faksina tai siihk<ipostina. Valituksen
liihett?iminen tapahtuu liihettiijiin vastuulla.

Postiin valitus on jiitettiivii niin ajoissa, ettd se ehtii perille viimeistiiiin valitusajan viimeisend
piiiviinii ennen valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii. Faksina tai s?ihkcipostina toimitetun
valituksen on oltava toimitettu niin, ettd se on valitusajan viimeisenii piiiviinb ennen
valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii viranomaisen kiiytettiivissd vastaanottolaitteessa tai
ti etoj iirj estelmiissii siten, ettd vi esti 6 voidaan krisitellii.

Valituksen voi tehdii myris hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tiilloinkin valituksen on oltava perillii viimeistiiiin
valitusajan viimeisend piiiviinii ennen valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii.

Oikeudenkiiyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritiiiin oikeudenkdyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioi stuinmaksulai ssa (l 4 5 5 I 20 I 5 ) siiiidetiiiin.

Tiimii ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 26.04.2021 -27 .05 .2021

Ilmoitustaulun hoitaja


