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ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON   

15.04.2019  

 

 

 

§ Tunnus/Rakennuslupa 

 

Rakennuspaikka 

Asia ja toimenpide 

15 

Myönnetty 

19-0025-S 019-411-0003-0060 

  

  Poikkeamislupa uuden asuinrakennuksen ja 

talousrakennuksen rakentamiseksi 

rakennusjärjestyksen vähimmäispinta-alasta 

poiketen 

Uuden omakotitalon ja talousrakennuksen 

rakentaminen 

 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu Auran kunnan ilmoitustaululle 12.04.2019. 

  

  

  

                         _________________________________  

 

 

 

 Mika Joki 

 Kunnanjohtaja 

 

 

 

Hallintovalitus 

Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-oikeudelle, jonka 

yhteystiedot ovat: 

- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2- 4, 20101 Turku 

- puhelinvaihde 029 5642410 

- sähköposti turku.hao@oikeus.fi 

- aukioloaika ma- pe klo 8.00- 16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 

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

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle voidaan toimittaa asiaa 

koskevat ilmoitukset 

- päätös, johon haetaan muutosta 
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- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija 

on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. 

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, 

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, 

jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 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. 

Hallintovalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sitä päivää 

lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta: 

Postiosoite: PL 24, 21381 Aura 

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi 

Puhelin: 02 - 486 430  

  

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 12.04.2019–20.05.2019  

   

  

Ilmoitustaulun hoitaja   

  

 


