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Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 08.10.2020 - 26.10.2020.  
Viimeinen oikaisuvaatimuspvm 23.10.2020 
 
Hartolassa ___/___2020 
 
_________________________________ 
Sari Laitinen 
Ilmoitustaulunhoitaja 
 
Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 09.10.2020:  
 
§ Tunnus/Rakennuslupa 

 
Rakennuspaikka 
Asia ja toimenpide 

 
Myönnetty 

20-0119-R 081-401-0001-0691 
Vanhanmyllyntie 85, 19600 Hartola 

  Rakennuslupa 
Maatilalle rakennetaan emolehmäkasvattamo ja 
lantala. 

   
 
Myönnetty 

20-0120-R 081-401-0001-0574 
Nokantie 67, 19540 Koitti 

  Rakennuslupa 
Olemassa olevan saunan luvittaminen. 

   
 
Myönnetty 

20-0121-R 081-401-0001-0574 
Nokantie 67, 19540 Koitti 

  Rakennuslupa 
Olemassa olevan talousrakennuksen luvittaminen. 

   
 
Myönnetty 

20-0122-T 081-405-0018-0002 
Kauhtueentie 411, 19600 Hartola 

  Toimenpidelupa 
 

   
 
 Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
Allekirjoitus Tapio Salomaa 
 va. rakennustarkastaja 
 
 
OIKAISUVAATIMUS 
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.  
  
Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää  
   
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ympäristölautakunnalle 14 päivän kuluessa luettuna 
päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.  
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi  
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan  
- oikaisun tekijän nimi ja kotikunta; postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
voidaan toimittaa  
  
Oikaisuun on liitettävä:  
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan 
alkamisesta   
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle.  
  
Oikaisuvaatimus on hakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisun laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.  
  
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, oikaisuvaatimusasiakirjat saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 
Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.  
  
Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
  
Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnan ympäristölautakunnalle ja toimitetaan rakennusvalvontaan.  
Osoite: Hartolan kunta,   
               Rakennusvalvonta   
               PL 16   
               19601 HARTOLA  
  
Lisätietoja antavat:  
Rakennustarkastaja gsm 044 743 2236 tai  
Toimistosihteeri gsm 044 743 2293 
  
  
 
 
 


