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JULKIPANOILMOITUS 

Alla lueteltuja lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä on 27.09.2021.  

 

 

 

§ Tunnus/Rakennuslupa 

 

Rakennuspaikka 

Asia ja toimenpide 

56 

Myönnetty 

21-0207-R 273-402-0001-0289 

Vanhanmyllyntie 6, 95970 Äkäslompolo 

  Rakennuslupa 

Lomarivitalo  

Varasto 

   

 

Myönnetty 

21-0199-POI 273-402-0002-0103 

Nilivaarantie 28, 95970 Äkäslompolo 

  Poikkeamispäätös 

Hakija hakee poikkeamislupaa loma-asunnon ja 

autokatos -varastoraekennuksen rakennusluvan 

hakemiselle poiketen kaavassa määrätystä 

kattokaltevuudesta ja -muodosta. 

   

 

Hylätty 

21-0200-POI 273-402-0022-0090-M-0603 

Hormistonjänkäntie 1, 95970 Äkäslompolo 

  Poikkeamispäätös 

Hakija hakee poikkeamislupaa loma-asunnon 

rakennusluvan hakemiselle poiketen kaavassa 

määrätystä harjan suunnasta. 

   

 

Myönnetty 

21-0201-POI 273-402-0057-0054 

Honkapolku 4b, 95980 Ylläsjärvi 

  Poikkeamispäätös 

Hakija hakee poikkeamislupaa grillikodan 

rakennusluvan hakemiselle poiketen kaavassa 

määrätystä kattokaltevuudesta ja -muodosta. 

   

 

Myönnetty 

21-0202-POI 273-402-0107-0174 

Jäkäläkuja 7, 95980 Ylläsjärvi 

  Poikkeamispäätös 

Hakija hakee poikkeamislupaa kotasaunan ja 

varastorakennuksen rakennusluvan hakemiselle 

rakennusalueen ulkopuolelle sekä poikkeamiselle 

kattokaltevuudesta. 

   

 

Myönnetty 

21-0203-POI 273-402-0025-0150-M-0603 

Heikintie 4, 95970 Äkäslompolo 
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  Poikkeamispäätös 

Hakija hakee poikkeamislupaa loma-asunnon ja 

autokatos -varastorakennuksen rakennusluvan 

hakemiselle poiketen kaavassa määrätystä 

kattokaltevuudesta ja -muodosta. 

   

 

Myönnetty 

21-0204-POI 273-402-0025-0150-M-0604 

Heikintie 6, 95970 Äkäslompolo 

  Poikkeamispäätös 

Hakija hakee poikkeamislupaa loma-asunnon ja 

autokatos -varastorakennuksen rakennusluvan 

hakemiselle poiketen kaavassa määrätystä 

kattokaltevuudesta ja -muodosta. 

   

 

 

 

Allekirjoittaja Marja-Kaisa Hamari 

 pöytäkirjanpitäjä 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Kolarin kunnan ilmoitustaululle 24.09.2021.  
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VALITUSOSOITUS 

  

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.  

  

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on 

ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta; miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä 

muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet; valittajan tai kirjelmän 

muun laatijan nimi, asuinkunta ja postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 

valittajalle voidaan toimittaa.  

  

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksen, todistus 

päätöksen antamispäivästä ja asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 

jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  

  

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen 

päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat 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.  

  

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:  

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus:   

käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu  

postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  

sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi   

Puhelin: 029 564 2800 ja virka-aika: klo 8.00 - 16.15  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.  

 

 

 


