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Asia:

OSOITEPÄÄTÖS Lampinkuja

Perustelut:

Alueen osoitteita selkeytetään uudella osoitetien nimeämisellä uudisrakentamisen
yhteydessä
Hallintosääntö § 2, 10.8.2016

Toimivalta:
Päätös:

Kohdasta Lampintie 48 lähtevälle n. 230 metriä pitkälle tielle annetaan uusi osoitetienimi
LAMPINKUJA. Kiinteistön 977-403-12-202 uusi osoite on LAMPINKUJA 11 (omistajat Jani
Hämäläinen ja Piia Jylhä, poistuva osoite on Lampintie 46). Määräalan
977-403-12-201-M601 osoite on LAMPINKUJA 19 (uudisrakennus Samuli ja Tiia-Mari
Konu). Kiinteistön 977-403-12-201 uusi osoite on LAMPINKUJA 23, sisäiset osoitteet ovat
Eeva ja Osmo Konu LAMPINKUJA 23 A ja Raili Konu LAMPINKUJA 23 B (omistajat Eeva
ja Osmo Konu, poistuvat osoitteet ovat Lampintie 47 A 1 ja Lampintie 47 A 2). Ylivieskan
kaupunki on tehnyt aiemmin virheen osoitteen Lampintie 47 annossa ja siihen perustuen
Ylivieskan kaupunki laittaa kustannuksellaan uuden LAMPINKUJA osoitetien viitan ja
toimittaa kullekin kiinteistölle yhden osoitenumeron kiinnitettäväksi sopivaan paikkaan.
Postilaatikkoon ja tarvittaessa sisäisen osoitteen tarkennuksen oveen asukkaat toimittavat
itse. Osoitetiedotus viranpuolesta tehdään allaolevan tiedoksiannon mukaisesti, muiltaosin
tiedottaminen jää omistajien vastuulle. Tämä päätös pannaan täytäntöön 1.11.2017. Ennen
täytäntöön panoa voi käyttää uutta osoitetta epävirallisesti ja samanaikaisesti vanhan
osoitteen kanssa. Lampinkujan tieviitta voidaan siis laittaa ennen 1.11.2017.

Allekirjoitus:

Paikkatietoinsinööri

Samuli Törmälä

Oikaisuvaatimus:

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksesta on
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja viranomaisen postiosoite

Teknisten palveluiden lautakunta
PL 70
84101 Ylivieska
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Päätöksen
tiedoksianto ja
nähtävänäpito:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Hallintolain mukaista todisteellista tiedoksiantoa voidaan myös käyttää.
Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin laissa
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.
Päivämäärä

Julkaistu kaupungin kotisivuilla

Kenelle / vastaanottajan allekirjoitus

13.10.2017

Lähetetty sähköpostilla

Lähetetty postitse

13.10.2017

Maankäyttöyksikkö, Vestia, Jokilaaksojen
Pelastuslaitos, Maanmittauslaitos, Vesiosuuskunta,
Posti, Herrfors, Taksi, Poliisi, Affecto Finland, Google
Finland, Sivistyskeskus, Kuntatekniikka,
Rakennusvalvonta.

Luovutettu asianosaiselle
Täytäntöönpanoa varten tiedoksi

13.10.2017

Janii Hämäläinen ja Piia Jylhä, Samuli ja Tiia-Mari
Konu, Osmo Eeva ja Raili Konu

