ILOMANTSIN KUNTA
KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

JULKIPANO
MRL 142 §

8.12.2020 on käsitelty poikkeamishakemukset, joista annetaan päätös 10.12.2020

Hakijan nimi

Rakennuspaikka, Kylä, Tila

Käyttötarkoitus/
rakennustoimenpide
Päätös

Oy Lexi Ab

Kaavoittamaton ranta-alue,
Tyrjänsaari, Heinäsaari 7:6,
146-434-7-6

Sauna

Yksityinen

Yksityinen

Ilomantsin kunnan
kaakkoisosan
rantaosayleiskaava RA,
Kuuksenvaara, Tervaruukki
4:46, 146-413-4-46
Koitereen
rantaosayleiskaava M,
Huhus, Siikaniemi 4:47,
146-403-4-47

Päätös: 8.12.2020 § 57
nro 20-5-POI,
poikkeamishakemus
hyväksytty
Sauna-aittarakennus
Päätös: 8.12.2020 § 58
nro 20-6-POI,
poikkeamishakemus
hyväksytty
Venevaja
Päätös: 8.12.2020 § 59
nro 20-7-POI,
poikkeamishakemus
hyväksytty

Kuntaympäristölautakunta

Nro

Ilmoitustaulunhoitaja

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Ilomantsin kunnassa 9.12.2020-18.1.2021
väliseksi ajaksi.

VALITUSOSOITUS
Pykälät: 57, 58, 59
Päätöksen antopäivä: 10.12.2020
Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744 , 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Päätökseen saavat hakea muutosta asianosaiset ja kunnan jäsenet sekä ne, joiden
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.
Valitusaika: 30 päivää.
Valitusaika luetaan päätöksen tiedoksisaantipäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon
haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
sekä muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja sen nojalla säädetyssä oikeusministeriön asetuksessa
tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1383/2018) säädetään.

