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Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon 
jälkeen 24.2.2021, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.  
Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sotkamon kunnan 
rakennusvalvontatoimistossa pyydettäessä, os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.3.2021. 
 
 
§ Tunnus/Rakennuslupa 

 
Rakennuspaikka 
Asia ja toimenpide 

18 
Myönnetty 

21-0020-RJ 765-408-0049-0027 
Pajusalmentie 14a, 88600 SOTKAMO 

  Luvan voimassaolon jatkaminen 
Vapaa-ajan asunnon rakentaminen 

   
19 
Myönnetty 

21-0021-R 765-876-0009-0001 
Tervatie 1, 88600 SOTKAMO 

  Rakennuslupa 
Pukuhuone- ja huoltorakennuksen 
rakentaminen Sotkamon Hiukkaan. Tiloihin 
sijoittuu pukuhuoneita, sosiaalitiloja, 
monitoimitiloja sekä toimisto.  
  
Oleva huoltorakennus puretaan 
kokonaisuudessaan uuden rakennuksen 
tieltä. 

   
20 
Myönnetty 

21-0022-R 765-408-0156-0028 
Lanteentie 16a, 88600 SOTKAMO 

  Laajennuslupa 
Asuinrakennuksen laajennus. 

   
21 
Myönnetty 

21-0023-R 765-408-0156-0028 
Lanteentie 16a, 88600 SOTKAMO 

  Rakennuslupa 
Varaston rakentaminen. 

   
22 
Myönnetty 

21-0024-T 765-408-0054-0005 
Virikepolku 3, 88600 SOTKAMO 

  Toimenpidelupa 
Omakotitalon sisääntulokatoksen ja vanhan 
parvekkeen purku. Uuden katoksen ja 
parvekkeen rakentaminen, sekä parvekkeen 
kattaminen. 
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23 
Myönnetty 

21-0025-R 765-407-0011-0028 
Tipasojantie 69, 88600 SOTKAMO 

  Laajennuslupa 
Vanhan asuinrakennuksen peruskorjaus ja 
laajennus.  
Vanha kuisti puretaan. Rakennetaan uusi 
osin lämmin kuisti.  
Yläkerran kylmä ullakko otetaan 
asuinkäyttöön, laajennus.  
Uusi jätevesijärjestelmä. 

   
 
Edellä listattujen päätösten päätöspäivä on 22.02.2021.  
 
 
 
 
 
Allekirjoittaja Vesa Hakkarainen 
 Rakennustarkastaja 
 
 
 
OIKAISUVAATIMUS 
  
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  
  
Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää  
  
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristö- ja teknisen lautakunnan 
käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai 
viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun 
ottamatta.  
  
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
  
Päätöksen antamispäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.   
  
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  
- päätös johon haetaan oikaisua  
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi  
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.  
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero.  
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
  
Oikaisuvaatimus osoitetaan Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle.  
  
Kirjaamon yhteystiedot: Sotkamon kunta  
Posti- ja käyntiosoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@sotkamo.fi   
Faksinumero: (08) 6155 8120  
Puhelinnumero: (08) 615 5811  
  
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 ja perjantaisin ja 
juhlapyhien aattona klo 8.00-15.00.  
  
  
  
Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 23.02.2021-10.03.2021.  
   
  
Ilmoitustaulun hoitaja   _______________________________  
 
 
 


