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Ympiiristolautakunnan piiiit<is seuraavissa lupa-asioissa annetaan 01.06.2021

Edellii listattuj en piiit<isten piiiito spiiivii on 2 5. 0 5. 2021 .

T?imii ilmoitus on julkipantu Oriveden kaupungin ilmoitustaululle 3I.05.2021.

&/l Kt'nz
Allekirjoittaja Soile Kontu

Toimistosihteeri

$ Tunnus/Rakennuslupa Rakennuspaikka
Asia ia toimennide

62
Mvdnnettv

21-0151-POI 562-409-000r-0082
Kellosalmentie 145. 35300 Orivesi
Poikkeamispiiiitos
Vakituisen asumisen asuinrakennus

63
Myrinnettv

21-0152-POr 562-416-0001 -01 82
Asematie 17. 35100 Orivesi AS
Poikkeamispdzitris
Kiiytt<itarkoituksen muutos, ptiiviikotitilan muutos
asunnoksi

64
Mv<innettv

21-0153-POI 562-461-0001-0056
Koli onrant a 92. 3 527 0 Viistilii
Poikkeamispiiiitos
Lomarakennus

65
Myonnettv

2l-0154-POI 562-423-0001-0062
Mansikkam aki 44. 3 53 00 Orivesi
Poikkeamispiiiit<is
Talousrakennus

66
Mv<innettv

21-0155-POI 562-432-0002-0095
Orivedenti e 824, 3 5300 Orivesi
Poikkeamispiiiitos
Hallirakennus
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VALITUSOSOITUS

Tiihiin pdiitokseen saa hakea muutosta Hiimeenlinnan hallinto-oikeudelle tehtiivtilki kirjallisella
valituksella.

Valitusoikeus piiiitriksestd on :

1. viereisen tai vastapiidtii olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2. sellaisen kiinteist<in omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun ktiyttiimiseen
piititris voi olennaisesti vaikuttaa;
3. sillli, jonka asumiseen, tyrintekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4. sillii, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun p?iiitds vdlittdmiisti vaikuttaa;
5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankiiytrin suunnitteluun piiiit<is vaikuttaa;
6. toimialueellaan sellaisella rekister<iidyllii yhdistyksellii, jonka tarkoituksena on luonnon- tai
ymp?iristtinsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistdminen taikka elinympiiriston laatuun
muutoin vaikuttaminen; sekd
7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Hiimeenlinnan hallinto-oikeus

Hdmeenlinnan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:
Postiosoite: Hiimeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu l, 13100 Hiimeenlinna
Kiiyntiosoite: Hdmeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hdmeenlinna
Puhelinvaihde puhelin:029 56 42200, Asiakaspalvelu puhelin:029 56 42210
S iihkriposti : hameenlinna.hao@oikeus. fi , Faksi : 029 56 42269
Aukioloaika: maanantai -perjantai kello 8.00 - 16.15.

Valituksen voi tehda my<is hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https ://asiointi2.oikeus. fi ftrallintotuomioistuimet

Valitusaika
Piiiitris on annettu julkipanon jiilkeen. Valitus on tehteva kolmenkymmenen (30) piiiviin kuluessa
piiiittiksen antopiiiviistd. Valitusaikaa laskettaessa piiiitoksen antopiiiviiti ei lueta miiiirdaikaan.

Valituksen muoto ja sisiilto
Valitus on tehteva kirjallisesti. Mycis siihkriinen asiakirja teytt$ vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

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

Valituksessa on lisiiksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa kayttAe valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, mycis tdmiin yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillii ollessa ilmoitettava viipymiittii hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myris se postiosoite ja mahdollinen 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
osoittei sta se toimittaa oikeudenkiiyntiin liittyviit asiakirj at.

Valitukseen on liitettiivii:
1 . valituksen kohteena oleva piiiitris valitusosoituksineen;
2. selvitys siitii, milloin valittaja on saanut p?iiitoksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkami sen 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.
Valituksen on oltava perillii viimeistiiiin valitusajan viimeisenii p?iivdnii ennen valitusviranomaisen
aukioloaj an piiiittymistii.

Jos valitusajan viimeinen piiivd on pyhiipiiivd, itsendisyyspdivii, vapunpdivii, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmdisend arkipiiivtinti sen jdlkeen.

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

Postiin valitus on jiitettiiv?i niin ajoissa, ettd se ehtii perille viimeistdiin valitusajan viimeisenii
piiiviinii ennen valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii. Faksina tai siihk<ipostina toimitetun
valituksen on oltava toimitettu niin, ettd se on valitusajan viimeisend piiiviind ennen
valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii viranomaisen k?iytettiivissd vastaanottolaitteessa tai
ti etoj iirj estelmiissii siten, etti vi estiii voidaan kiisitell ii.

Valituksen voi tehdii mycis hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Tiilkiinkin valituksen on oltava perillii viimeist?iiin
valitusajan viimeisenii piiiviinii ennen valitusviranomaisen aukioloajan piiiittymistii.

Oikeudenkiiyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritiiiin oikeudenkdyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioi stuinmaksulai ssa (1 4 5 5 I 20 1 5 ) siiiidetiiiin.

Tiima ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 3 1 .05.2021 -01 .07 .2021

Ilmoitustaulun hoitaja


