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Julkipanoilmoitus

RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 28.6.2019 SEURAAVAT PÄÄTöKSET

Pihtipudas
Rakennustarkastaja

Lupatunnus
s

Kiinteistö
Lupatyyppi
Toimenpide

601-2019-3
42

Myönnetty

601 -404-6-361 (Revontuli)

Toimenpideilmoitus
Puuvajan- / Rakoliiterin rakentaminen

60't-2019-3
43
Myönnetty

Å

601 -404-99-5 (SUVTRANTA)

Suunnitelmasta poikkeaminen

Pohjapiirros muuttuu oleellisesti.
Loma-asunnon laajentaminen,
Rakennuksen ulkoseiniä lisäeristetään ja yläpohjaan lisätään
eristystä. Loma-asunnon makuusopen paikalle tulee uusi sisääntulo
aula
Laajennukseen tulee sauna pesuhuone, erillinen wc, makuuhuone ja
vaatekomero sekä yläkertaan parven laajennus
Rakennustyön yhteydessä rakennetaan erillisviemäröi nti
harmaillevesille ja wc vesille, Wc vedet johdetaan pienpuhdistamon
kaufta kivipesä kaivoon

601-2019-33

Myönnetty

601 -404-30-8 (RANTALAN LUKKARTNVTRKATALO)

Toimenpidelupa
Puistomuuntamon rakentaminen

601-2019-34
41

Myönnetty

601 -404-1 37 -1 4 (Ajokone)
Toimenpidelupa
Puistomuuntamon rakentaminen

601-2019-35
44
Myönnetty

601 -404-1 0-20 1 (Villa-Kanava)

Toimenpidelupa
Valmiin rakennuksen siirtäminen nukkuma-aitaksi/varastoksi

601 -201 9-36
45
Myönnetty

601 -401 -6-1 02 (KU USTRANTA)

Rakennuslupa
Lomarakennuksen laajennus.
Kesämökin sisäti lojen muutos. Laajennetaan sisäti loja ottamalla
entinen saunatila ja osa kuistista lämpimäksi asuintilaksi. Lämmin tila
kasvaa n. I m2; rakennuksen koko ei muutu.
Mökin jätevesimäärä on vähäistä käsittäen vain tiskivedet, joita varten
tullaan asentamaan saostuskaivo, jonka kautta tiskivedet ohjataan
maaperään (kivipesä).

Pihtipudas

6 päätöstä

1t2

28.6.2019

Yhteensä



Pihtipudas
Rakennustarkastaja

Julkipanoilmoitus

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen
antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä. Jos oikaisuajan
viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- taijuhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaati musosoitus
Valitusviranomainen

Viitasaaren kaupunki
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
Keskitie 10
44500 VIITASAARI

aukiolo: klo 9.00-1 6.00

Valitusaika: 14 pv

Päätöksen antopvm: 2.7 .2019
Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää luku u nottamatta

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 28.6.2019 - 17.7.2019.
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