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Ostotarjous tilasta Komula II 762-425-1-270 
 
318/10.00.02/2022 
 

Leila Tauriainen ja Patrik Tötterman ovat tehneet ostotarjouksen määrä-
alan/palstan ostamisesta Komula II -tilasta 762-425-1-270 lisämaaksi hei-
dän omistamaan tonttiinsa, jonka itäpuolelle ostotarjouksen kohteena oleva 
määräala sijoittuu rajoittuen radan liikennöintialueeseen. Radan liikennöin-
tialueella liikkuminen on käytännössä kiellettyä lukuun ottamatta rataturval-
lisuuspätevyyden koulutuksen hankkineita henkilöitä. Määräalan pinta-ala 
on 2 621 m2. Ostajat tarjoavat lisämaasta 0,20 €/m2, kokonaishintaan 
524,20 €. 
 

Päätös Sonkajärven kunta myy 2 621 m2:n määräalan tilasta Komula II 762-425-1-
270 Leila Tauriaiselle ja Patrik Töttermanille neliöhintaan 0,20 €/m2, 
yhteensä 524,20 €, liitekartan mukaan. Ostaja vastaa määräalan lohkomis- 
ja kaupankäyntikuluista 

 
Perustelut Hallintosääntö 22 § A. 5 
 
 

Simo Mäkinen 
kunnanjohtaja 
 
 

Tiedoksi Leila Tauriainen ja Patrik Tötterman 
 pääkirjanpitäjä 
 tekninen toimisto 
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
 
 Päätös on annettu tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 31.10.2022. 
 
Nähtävänäolo Päätös on julkaistu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 31.10.2022. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 
 

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 

muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus 

on toimitettava Sonkajärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 

aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-

luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämises-

tä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pää-

töspöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisu-

vaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 

Viranomaisen yhteystiedot, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Sonkajärven kunta/Kunnanhallitus 

Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI 

Sähköposti: sonkajarvi@sonkajarvi.fi 

Puh. 040 675 0001 

 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

 Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava  

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 

ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 


