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Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan yllä  

mainittuna päivänä:  

 

 

 

§ Tunnus/Rakennuslupa 

 

Rakennuspaikka 

Asia ja toimenpide 

14 

Myönnetty 

21-0068-R 751-401-0121-0003 

Tainijoentie 88a, 95260 TAINIONJOKI 

  Rakennuslupa 

Vapaa-ajan asunnon, saunarakennuksen tai 

vierasmajan rakentaminen.   

  

Tarkoituksena on rakentaa grillikota saunalla. 

Rakennuksen ympärille tulee osittainen terassi.  

Rakennusmateriaalina on kevythirsi. Saunassa on 

kantovesi. Jätevesi ohjataan saunakaivoon, jossa 

on imeytysjärjestelmä. 

   

14 

Myönnetty 

21-0069-T 751-893-0010-0001 

Pohjoispuolentie 309, 95255 ALANIEMI 

  Toimenpidelupa 

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan 

rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen 

(esim. markiisi, aurinkokeräin).   

  

Tuulimittausmaston rakentaminen Simoon 

tuulivoimapuiston alueelle. Haetaan tilapäistä 

toimenpidelupaa kolmen (3) vuoden ajalle. 

Maston korkeus  175m. Sijaintikoordinaatit  N 

7310190, E 425440 ETRS-TM35FIN. Maston 

läheisyydessä mittalaitteiden säilytysvaunu, joka 

on kooltaan noin 1,5m x 2m. Vaunussa on renkaat 

alla ja sen sijainti voi vaihdella maston 

läheisyydessä riippuen mittaustoimesta.  

  

Maston keskipiste voi muuttua jonkin verran 

päätuulensuunnan ja tämän myötä maston 

sijainnin tarkennuttua. Asemakuva toimitetaan 

rakennusvalvontaan välittömästi sen valmistuttua. 

   

14 

Myönnetty 

21-0070-T 751-893-0010-0001 
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  Toimenpidelupa 

Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan 

rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen 

(esim. markiisi, aurinkokeräin).   

  

Tuulimittausmaston rakentaminen Simoon 

tuulivoimapuiston alueelle. Haetaan tilapäistä 

toimenpidelupaa kolmen (3) vuoden ajalle. 

Maston korkeus  175m. Sijaintikoordinaatit  N 

7317400, E 430955 ETRS-TM35FIN. Maston 

läheisyydessä mittalaitteiden säilytysvaunu, joka 

on kooltaan noin 1,5m x 2m. Vaunussa on renkaat 

alla ja sen sijainti voi vaihdella maston 

läheisyydessä riippuen mittaustoimesta.  

  

Maston keskipiste voi muuttua vielä jonkin verran 

päätuulensuunnan ja tämän myötä maston 

sijainnin tarkennuttua. 

   

14 

Myönnetty 

21-0071-R 751-401-0007-0026 

Pohjoispuolentie 150, 95200 SIMO 

  Rakennuslupa 

Pihasaunan rakentaminen 

   

 

 

 

Allekirjoittaja Ilkka Soukka 

 tekninen johtaja 

 

 

 

OIKAISUVAATIMUS 

  

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.  

  

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää   

   

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle lautakunnalle tai viranhaltijalle 14 päivän 

kuluessa luettuna päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta.  

  

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 

tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.  

Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 

oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

  

Oikaisuvaatimus osoitetaan tekniselle lautakunnalle ja toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle.  

Osoite: Ratatie 6, 95200  SIMO  

 


