
Pihtipudas
Rakennustarkastaja

Julkipanoilmoitus

RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 9.8.2019 SEURAAVAT PAATOKSET

Lupatunnus
s

Kiinteistö
Lupatyyppi
Toimenpide

601-2019-5
51

Myönnetty

601 -404-1 6-31 (LEPOLA)
Toimenpideilmoitus
Varasto/puuliiterin rakentaminen
Vajan- / puuliiterin rakentaminen

601-2019-37
56

Myönnetty

601-404-6-3 (SALLTLA)

Maisematyölupa
Puiston uudistaminen
Sal I ila n puistoa u ud istetaan vuositta in etenevänä projektina. Pu istoon
toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa uusi polku sekä uusitaan
puiston valaistusta ja puistoa varustellaan istumapaikoin. Puustoa
poistetaan vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa isompi määrä
kerralla, jotta saadaan huonokuntoisia puita pois ja tilaa uusille
istutuksille.

Puiden kaataminen:Puun kaato
Uudistamisen yhteydessä puustoa poistetaan. Poistettavat puut
sijaitsevat uuden polun linjauksella ja lisäksi huonokuntoisempia
runkoja poistetaan. Yhteensä poistettavia puita on hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa 1 2-1 Skpl ja I isä ksi m uutam ia
koristepensaita. Poistettavien puiden tilalle istutetaan uusia puiston
uudistussuunnitelman mukaisesti.

601 -201 9-38

48
Myönnetty

601 -404-137-1 8 (Mäntylä)
Rakennuslupa
Autotallin rakentaminen

601 -201 9-39

49
Myönnetty

601 -402-1 -353 ( LAUTA-AHO)
Rakennuslupa
Varasto/autotallin rakentaminen.
Rakennetaan pihapii rii n uusi varastorakenn us

601-2019-40
50

Myönnetty

601 -406-4-46 (RANTALA)

Toimenpidelupa
Lämpökaivojen 3kpl poraam inen
Asennetaan maalämpöpumppu, joka vaatii 3 x 190m:n porakaivoa

601-2019-41
52

Myönnetty

601 -40 4-26-95 ( Koskela)
Rakennuslupa
Lomarakennuksen rakentaminen.
Vapaa-ajan asunnon rakentaminen, tontille on jo toteutettu
saunarakenn us 2017 .

Jätevedet ovat vain pesuvesiä (suihku- ja keittövedet), viemäri on
I iitetty i meytyskentään ns. harmaavesisuodatti men kautta.

1t3



Pihtipudas
Rakennustarkastaja

Julkipanoilmoitus

Lupatunnus
s

Kiinteistö
Lupatyyppi
Toimenpide

601-2019-42
53

Myönnetty

601 -401 -6-36 (VATNOLA)

Toimenpidelupa
Nykyisen jätevesijärjestelmän päivittäminen ajanmukaiseksi
Umpisäiliön asentaminen

601-2019-43
54

Myönnetty

601 -402-2-221 (KtVt N I EM I )
Toimenpidelupa
Jäteveden pienpuhdistamon rakentaminen.
Nykyisen jätevesijärjestelmän päivittäminen ajanmukaiseksi

601-2019-44
55
Myönnetty

601 -404-1 0-1 76 (MÄNTYNTEMT)

Rakennuslupa
Saunan rakentaminen.
Uuden saunarakennuksen rakentaminen : yksikerroksinen
puurakenteinen sauna ja saunakamari-rakennus
jätevesien käsittelyjärjestelmien uusiminen

Yhteensä 9 päätöstä

Pihtipudas 9.8.2019

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.

Oikaisuvaatimusosoitus
Valitusviranomainen

Viitasaaren kaupunki
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
Keskitie 10
44500 VIITASAARI

aukiolo: klo 9.00-1 6.00

Valitusaika: 14 pv
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OIIUI n ähtävänä pihtiputaan
hrnnan ilmo itus t aulul I a.
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I lnottu s tau I u n hoi t aj a

Päätöksen antopvm: 1 3.8.201 9
Va litusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lu kuu nottamatta.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 9.8.2019 - 28.8.2019
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