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Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat lupapaatokset. Paatokset annetaan
julkipanonjalkeen 23.11.2021, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien
asianomaisten tietoon. Lupapaatoksetja niihin liittyvat asiakirjat ovat nahtavana
Sotkamon kunnan rakennusvalvontatoimistossa pyydettaessa 22.11.-7.12.2021,
os. Markkinatie 1, 88600 Sotkamo. Viimeinen muutoksenhakupaiva on 7.12.2021

Edella listattujen paatosten p^atos^iva on 19.11.2021.

Allekirjoittaja
/-^/^L-
Vesa HakKaTaben
Rakennustarkastaja

§ Tunnus/Rakennuslupa Rakennuspaikka
Asiaja toimenpide

253
Myonnetty

21-0257-R 765-402-0060-0026
Malmitie 66, 88120 TUHKAKYLA
Rakennuslupa
Rakennetaan uusi sahkotila valmiistaVEO:n
tilaelementista (ST4 sahkotila T82) ja
siirretaan vanha sahkotila (ST7 sahkotila
T123) uudelle paikalle.

254
Myonnetty

21-0267-R 765-402-0060-0018
Malmitie 66, 88120 TUHKAKYLA
Rakennuslupa
Naytteidenkasittelytila rakentaminen Ramirent
tilaelementeista.

255
Myonnetty

21-0268-R 765-402-0060-0018
Malmitie 66, 88120 TUHKAKYLA
Rakennuslupa
Akkukemikaalitehtaalle urakoitsijan kayttoon
rakennettava taukotila ja tyvek-tila.
Rakennukset tehdaan Ramirent
tilaelementeista.

256
Myonnetty

21-0269-R 765-402-0060-0018
Malmitie 66, 88120 TUHKAKYLA
Rakennuslupa
Kalkin ja kalkkikiven kasittelyn
logistiikkaosaston sosiaalitilojen
rakentaminen Ramirent tilaelementeista.

257
Myonnetty

21-0270-R 765-402-0060-0018
Malmitie 66, 88120 TUHKAKYLA
Laajennuslupa
Toimistorakennuksen laajennus 2.kerrokseen
Terrafame Oy:n MKja BVH henkiloston
toimistokayttoon. Kohteelle haetaan
maaraaikainen lupa.
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Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Paatokseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusaika: 14 paivaa

Paatokseen tyytymattomalla on oikeus saada asia ymparisto-ja teknisen lautakunnan
kasiteltavaksi. Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai
viranhaltijalle 14 paivan kuluessa luettuna paatoksen antamispaivasta, sita paivaa lukuun
ottamatta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistaan
oikaisuvaatimusajan viimeisena paivana ennen viraston aukioloajan paattymista.

Paatoksen antamispaivaa ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehda ensimmaisena arkipaivana sen jalkeen.

Oikaisuvaatimuksen muotoja sisatto
Oikaisuvaatimus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- paatos johon haetaan oikaisua
- miten paatosta halutaan oikaistavaksi
- milla perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisaksi ilmoitettava tekijan nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspaatos voidaan antaa tiedoksi sahkoisena viestina, yhteystietona
pyydetaan ilmoittamaan myos sahkopostiosoite.

Oikaisuvaatimus osoitetaan Sotkamon kunnan ymparisto-ja tekniselle lautakunnalle.

Kirjaamon yhteystiedot: Sotkamon kunta
Posti- ja kayntiosoite: Markkinatie 1 , 88600 Sotkamo
Sahkopostiosoite: 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.

Tama ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 22.11.2021-07.12.2021.

llmoitustautun hoitaja


