
 

 

Kaupunki/Kunta ja viranomainen   

SOTKAMON KUNTA                PÄÄTÖSTEN JULKIPANOILMOITUS 
YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN LAUTAKUNTA              (MRL 198 § 2 mom.) 

 
 
 

Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta antaa alla mainituista hake-

muksista päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten 

katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätökset ja niihin 

liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 25.6.- 27.7.2020 Sotkamon kunnanvi-

raston neuvonnassa, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. 

 

Päätösten antopäivä 

 

26.6.2020 

                                              

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.6.2020 
 
97 §  
Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Leinola 765-408-58-37 

Poikkeamisen syy:   Hanke poikkeaa voimassa olevasta kaavasta loma-asuntojen lukumäärän, loma- 

                                 asunnon suurimman sallitun pinta-alan ja kokonaisrakennusoikeuden osalta.   

 
98 §  
Poikkeamislupapäätös kiinteistölle ma. tilasta Kainu 765-401-11-5 

Poikkeamisen syy:  Hanke poikkeaa voimassa olevasta kaavasta käyttötarkoituksen, päärakennuksen 

                                 suurimman sallitun pinta-alan ja kokonaisrakennusoikeuden osalta.   

 
99 §  
Poikkeamislupapäätös kiinteistölle Velipekka 765-401-6-337  

Poikkeamisen syy:  Hanke poikkeaa voimassa olevasta kaavasta käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden 

                                 ja puiden säilyttämis-/istuttamisvelvoitteen osalta.   

 
100 §  
Poikkeamislupapäätös kiinteistölle ma. tilasta Rantala 765-405-32-38 

Poikkeamisen syy:  Hanke poikkeaa voimassa olevasta kaavasta käyttötarkoituksen, päärakennuksen 

                                 suurimman sallitun pinta-alan ja kokonaisrakennusoikeuden osalta.   

 
 
                                  
Paikka ja päivämäärä                                                    Allekirjoitus 
Sotkamo  25.6.2020 

                                                                     

                                                                       Harri Helenius 

                                                                                                                                               Pvm 

Tämä ilmoitus on julkipantu yllä mainitun kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 25.6.2020 

Julkipanoilmoitus on pidettävä ilmoitustaululla koko valitusajan. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Valitusviranomainen:     Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

                                        PL 189 (käyntios.Isokatu 4) 

                                        90101 OULU 

                  sähköposti; pohjois-suomi.hao@oikeus.fi faksi; 029 56 42841 

 Valitusaika:        30 päivää 

  

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava  

tulleen asianomaisten tietoon.  

Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. 

 Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, 

joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava, lähetin välityksellä, postitse, 

telekopiona tai sähköpostilla toimitettava valitusviranomaiselle. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostil-

la) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 

tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Postiin valitusasiakirjat 

on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. 

Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa  

vedota. 

 

 

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla  25.6.–27.7.2020 

 

Ilmoitustaulunhoitaja ________________________________ 


