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Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 28.10.2022:  
 
 
 
§ Tunnus/Rakennuslupa 

 
Rakennuspaikka 
Asia ja toimenpide 

117 
Myönnetty 

22-0125-RJ 086-410-0001-0323 
Lankkukuja 18, 12100 OITTI 

  Anotaan luvalle jatkoaikaa töiden 
loppuunsaattamiseksi. 
 

   
118 
Myönnetty 

22-0126-RJ 086-401-0001-0866 
Lähdelaaksontie 1, 05800 HYVINKÄÄ 

  Anotaan luvalle jatkoaikaa töiden 
loppuunsaattamiseksi. 
 

   
119 
Myönnetty 

22-0127-R 086-418-0003-0402 
Pursijärventie 172, 12130 MOMMILA 

  Rakennuslupa 
Asuinpientalon laajentaminen 

   
120 
Myönnetty 

22-0128-T 086-408-0006-0037 
Kuulojantie 1, 11120 RIIHIMÄKI 

  Toimenpidelupa 
Puistomuuntamo 

   
121 
Myönnetty 

22-0129-POI 086-414-0001-0967 
Punkankuja 5, 12310 RYTTYLÄ 

  Poikkeamispäätös 
Kaksiryhmäinen pienryhmäkoti lapsille (7+7 
asukaspaikkaa kahdessa kodinoimaisessa 
pienryhmässä). 

   
 
 
 
Allekirjoittaja Tuija Lohkovuori 
 Lupavalmistelija 
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OIKAISUVAATIMUS RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 
Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asian käsittely ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. 
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti asianosaiselle jaostolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa 
luettuna päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Jos vaatimusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen 
toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se 
ehtii perille vaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
  
Viranomainen jolle vaatimus tehdään:  
Hausjärven Ympäristölautakunta  
Keskustie 2-4, 12100 Oitti  
 
 
VALITUSOSOITUS POIKKEAMINEN 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/199) 190§:n nojalla toedtaan, että tähän päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
 
Valitus on tehtävä kirjallisena Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1 
13100 Hämeenlinna 
hameenlinna.hao@oikeus.fi 
p. 029 564 2200 (vaihde) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto-ja erityistuomiosituinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Valitus on toimitettava hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen 
antamispäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. 
 
Valituskirjassa on ilmoitettava: 
-valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
 
-miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä, viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos 
valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, vaa valituskirjan toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. Postitse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi katsotaan myös se päivä, jona lähetys 
on saapunut viranomaisen postilokeroon tai viranomaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen 
saapumisesta postiyritykseen. 
 


