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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Rak.ltk 
77 § Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ LUPA-ASIASSA 
 
Rak.ltk 
78 § Rak.tark. Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi 

julkipanon jälkeen 30.11.2016. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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TILALLA VEIKKOLA KIINTEISTÖTUNNUS 097-422-2-145 SIJAITSEVIEN LUVATTOMIEN 
RAKENNUSTEN HALLINTOPAKKOKÄSITTELY 
 
---------------------- 
Rak.ltk 15.4.2014 
33 §  Asiassa todettu: 
 
  Tilaa Veikkola Vahvamäen kylässä 97-422-2-145 sijaitsee Liekune-

Ryökäsveden rantayleiskaavan piirissä. Kaava on tullut voimaan 
14.11.2006. Tilan kohdalla on kaavamerkintä M. 

 
  Kaavamääräykset koskien M-aluetta: 
 
  ”MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE 
  Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 
 
  MRL 72 §:n nojalla alueella on 200 metrin syvyisellä keskivedenkor-

keuden mukaisella rantavyöhykkeellä muu kuin 72 § 3 mom. rakenta-
minen kielletty. 

 
  Poikkeuksena on yleiskaavan 200 metrin syvyisellä rantavyöhykkeellä 

ennen 1.1.1997 olemassa olleeseen asuinrakennukseen tai maatilaan 
liittyvän enintään 25 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen rakentami-
nen.” 

 
  Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan karttaote tilan 2:145 kohdalta. 

   
 
  Tilalla on maastokäyntien perusteella todettu luvattomia rakennuksia. 

Kunnan rakennusvalvontatoimisto on lähettänyt tilan omistajille Martti 
Pasurille ja Riitta Hyytiäiselle 7.11.2013 päivätyn kirjeen, jossa kehoi-
tetaan omistajia ryhtymään toimiin luvattomien rakennusten poistami-
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seksi. Kirjeessä on selvitetty olemassa oleva kaavatilanne sekä todet-
tu, ettei tilalla ole rakennusoikeutta. Tästäkin huolimatta tilalle on il-
mestynyt olemassa olleen jalassaunan lisäksi n. 18 k-m2 toimistokont-
ti. Lisäksi tilalla on vanha korjauskelvottoman ladon jäänteet. Tilan pin-
ta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 2830 m2. Tilalla ei siten katsota 
myöskään olevan sellaista metsätaloudellista merkitystä, jolloin maan-
käyttö- ja rakennuslain 72 § 3 mom. ensimmäisen kohdan poikkeami-
nen rakentamisesta olisi voimassa. 

 
 Rak.tark. Rakennustarkastaja esittää, että rakennuslautakunta suorittaa kiinteis-

tön omistajien kuulemisen kirjattuna kirjeenä seuraavasti: 
 
  Kiinteistön omistajan kuuleminen 
 
  Kuulemisen aihe 
 
  Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonnan tiedossa on, että Hirven-

salmen kunnan Vahvamäen kylän tilalla Veikkola kiinteistötunnus 97-
422-2-145 on luvattomia rakennuksia kaksi kappaletta sekä korjaus-
kelvottoman ladon jäänteet.  

   
  Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuksen rakentami-

seen on oltava lupa. Lisäksi MRL 166 §:n 1 momentin mukaan raken-
nus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa että se jatku-
vasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaa-
timukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Edel-
leen saman lainkohdan 3 ja 4 momenteissa säädetään, että jos ra-
kennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennus-
valvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen 
ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turval-
lisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttä-
minen.  

 
  Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy 

toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräys-
ten taikka lyö laimin näihin perustavan velvollisuutensa, kunnan ra-
kennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan 
määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viran-
omaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla 
tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kus-
tannuksella. 

 
  Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edelly-

tettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toi-
menpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai mää-
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rätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa on 
tuomittava rakennusrikkomuksesta sakkoon. 

 
  Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvon-

taviranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon 
tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todet-
tuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saa-
daan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon 
ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaati-
van syytteen nostamista. 

 
  Ellette vapaaehtoisesti poista kyseisiä rakennuksia ja pura käyttökel-

votonta latoa, Hirvensalmen rakennuslautakunta harkitsee MRL 182 
§:n mukaisiin pakkotoimiin ryhtymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat uh-
kasakon/teettämisuhan asettaminen ja asian ilmoittaminen poliisille 
esitutkinnan suorittamista varten. 

 
  Ennen näihin toimiin ryhtymistä varaa rakennuslautakunta teille tilai-

suuden tulla asiassa kuulluksi. 
 
  Määräaika 
  Selitys tulee toimittaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tämän 

kuulemisen tiedoksisaannista Hirvensalmen rakennuslautakunnalle, 
Keskustie 2, 52550  HIRVENSALMI. Vastineen mahdollinen puuttumi-
nen ei estä viranomaistoimenpiteisiin ryhtymistä. 

 
  Kuvat olemassa olevista luvattomista rakennuksista (jalassauna). 

 
(Toimistokontti sekä taustalla vanhan ladon jäänteet) 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Rakennuslautakunta   22.11.2016   114 
 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 
 

 

 
   
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  Maankäyttö- ja rakennuslaki 72, 125, 166 182, 185 ja 186 § 
  Uhkasakkolaki 7 ja 14 § 
  Hallintolaki 34 § 
 
 Päätös Hyväksyttiin ja lisäksi rakennuslautakunta päätti tehdä tutkintapyynnön 

poliisiviranomaiselle maankäyttö- ja rakennuslain 186 § mukaisesti. 
----------------------   
Rak.ltk 26.6.2014 
57 §  Kuuleminen suoritettu kirjattuna kirjeinä omistajille (kaksi kpl.). Kuule-

miskirjeitä ei ole palautettu. Määräaikaan (14 vrk) rakennuslautakun-
nalle on toimitettu yksi selvitys (liite 2) 7.5.2014 Martti Pasurin toimes-
ta. 

 
  Selvityksessään Pasuri toteaa Jalassaunasta ja toimistokontista seu-

raavaa: Kysymyksessä olevaa jalasrakennusta ja toimistokonttia ei ole 
tarkoitettu pysyvästi paikalla pidettäviksi. Ne ovat tarpeen kiinteistöllä 
olevan huonokuntoisen ladon uusimistöiden vaatimina varasto ja sosi-
aalitiloina. Ne poistetaan, kun ladon uusiminen on tehty tai lainvoimai-
sesti todettu, ettei edellytyksiä uusimiseen ole. Mahdollisia pakkotoi-
mia ei näin ollen ole aihetta käynnistää sitä ennen. 

 
  Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja 127 §:ien mukaan rakennuksilla on 

oltava rakennus-/toimenpidelupa. Niin ikään saman lain 176 §:n mu-
kaan tilapäisellä rakennuksella on oltava lupa. Rakennusten tilapäi-
syys ei vapauta kiinteistön omistaa olla noudattamatta lakeja ja ase-
tuksia. Tilasta on todettu useaan otteeseen, ettei tilalla ole rakennus-
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oikeutta, joten kyseiset rakennukset ovat tilalla luvatta ja poistettava, 
koska lupien myöntämisedellytyksiä ei ole. Rakennuslautakunta voi 
edellä mainituin seikoin ryhtyä pakkokeinoihin rakennusten poistami-
seksi, mikäli kiinteistön omistajat eivät vapaaehtoisesti poista raken-
nuksia. 

 
  Olemassa olevasta ladosta Pasuri toteaa seuraavaa: Kuulemiskirjees-

sä viitataan maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:ään, joka oikeuttaa 
lainkohdassa mainituin edellytyksin määräämään rakennuspurettavak-
si tai kieltämään sen käyttäminen. 

   
  Edellytyksenä purku- tai käyttökieltomääräyksen antamiselle on 166 

§:n 3 momentin mukaan, että rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turval-
lisuudelle. Nyt ei edes väitetty, että ladosta olisi vaaraa turvallisuudelle 
puhumattakaan, että vaara olisi ilmeinen. Laillisia edellytyksiä purka-
mismääräykselle ei siten ole. 

 
  Viitaten momentin mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 

kyllä määrätä rakennuksen korjattavaksi, jos sen kunnossapitovelvolli-
suus, josta säädetään sanotun pykälän ensimmäisessä momentissa, 
laiminlyödään. Tässä tapauksessa minä en ole laiminlyönyt kunnos-
sapitovelvollisuuttani, koska olen jo noin kymmenen vuoden ajan neu-
vottelemalla ja lupia hakemalla yrittänyt päästä korjaamaan rakennuk-
sen (tai oikeammin rakennelman), mutta nimenomaan kunnan raken-
nustarkastus on sen estänyt ja tästä johtuen lato on heikentynyt uusi-
mista vaativaan kuntoon. Vaikka laiminlyönti ei olekaan minun syytäni, 
en tule vastustamaan, jos rakennuslautakunta määrää minut maan-
käyttö- ja rakennuslain 166 §:n 3 momentin ensimmäisen virkkeen no-
jalla uusimaan rakennuksen. 

 
  Kyseiseen latoon on haettu korjauslupa 2005-50. Lupa rakennustar-

kastajan päätöksellä, oli kielteinen. Myös rakennuslautakunta päätök-
sessään 23.8.2005 § 90 hylkäsi luvasta tehdyn oikaisuvaatimuksen. 
Martti Pasuri valitti lautakunnan päätöksestä Kuopion hallinto-
oikeuteen. Kuopion hallinto-oikeus (päätös 703/2 Diaarinumero 
01836/05/4113, liite 3) hylkäsi valituksen ja piti rakennuslautakunnan 
päätöksen voimassa. 

 
  Martti Pasuri on hakenut toimenpidelupaa ladon korvaavan varaston 

rakentamiselle, lupa 2014-29. Rakennustarkastajan päätös oli kieltei-
nen. Pasuri teki oikaisuvaatimuksen rakennuslautakunnalle, jonka 
päätös (liite 4) 20.5.2014 § 45 piti rakennustarkastajan päätöksen 
voimassa. Lautakunta piti perusteluissaan rakennuksen vaaran aiheut-
tamista ilmeisenä, joskaan ei akuuttina.  

  Edellä mainittujen seikkojen nojalla lato korjauskelvottomana katso-
taan sellaiseksi, että rakennusvalvontaviranomainen voi ryhtyä maan-
käyttö- ja rakennuslain 166 § 3 mom. mukaisesti rakennuksen purka-
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misen toteuttamiseen pakkokeinoin, mikäli kiinteistönomistajat eivät 
vapaaehtoisesti ryhdy toimenpiteisiin. 

   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta katsoo selvitetyksi, että Hirvensalmen kunnan 

Vahvamäen kylän Veikkola kiinteistötunnus 097-422-2-145 on raken-
nettu luvatta jalassauna ja toimistokontti sekä korjauskelvottoman hy-
lätyn ladon jäänteet jätetty purkamatta ja ympäristö siistimättä. Tämän 
vuoksi rakennuslautakunta harkitsee oikeaksi maankäyttö- ja raken-
nuslain 182 §:n nojalla velvoittaa kiinteistön omistajat poistamaan lu-
vattomat rakennukset sekä purkamaan korjauskelvottoman ladon 
jäänteet ja siistimään ympäristö kahden (2) kuukauden kuluessa siitä 
kun tämä päätös on saanut lainvoiman. 

 
  Mahdollisen laiminlyönnin varalta rakennuslautakunta asettaa kiinteis-

tön omistajille kullekin Martti Pasurille ja Riitta Hyytiäiselle juoksevan 
uhkasakon kullekin päävelvoitteelle jalassaunan ja toimistokontin pois-
tamiselle ja ladon jäänteiden purkamiselle erikseen.  

 
  Juokseva uhkasakko jalassaunan poistamiselle on kolmetuhatta 

(3000) euroa peruserä lisättynä lisäerällä tuhat (1000) euroa kuukau-
dessa (uhkasakkojaksona kuukausi) kunnes päävelvoitetta on nouda-
tettu. 

   
  Juokseva uhkasakko toimistokontin poistamiselle on kaksituhatta 

(2000) euroa peruserä lisättynä lisäerällä tuhat (1000) kuukaudessa 
(uhkasakkojaksona kuukausi) kunnes päävelvoitetta on noudatettu. 

 
  Juokseva uhkasakko korjauskelvottoman ladon jäänteiden purkamisel-

le ja ympäristön siistimiselle on tuhat (1000) euroa peruserä lisättynä 
lisäerällä viisisataa (500) kuukaudessa (uhkasakkojaksona kuukausi) 
kunnes päävelvoitetta on noudatettu. 

 
  Lisäksi rakennuslautakunta päättää uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti 

lähettää tiedoksi Veikkola tilaan kiinteistötunnus 097-422-2-145 koh-
distuvista päävelvoitteista ja niiden tehosteeksi asetetuista uhista 
Maanmittauslaitokselle, merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettä-
vään rekisteriin. 

 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  Maakäyttö- ja rakennuslaki 182 § 
  Uhkasakkolaki 6, 7, 8, 9, 19 §  
   
 Päätös Hyväksyttiin. 
------------------------ 
Rak.ltk 16.9.2014 
68 §  Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa 

Martti Pasurin ja Riitta Hyytiäisen valtakirjalla Ensio Tommolan laati-
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maan valitukseen 4.9.2014 mennessä. Rakennusvalvontatoimisto on 
pyytänyt jatkoaikaa lausunnon antamiseen 26.9.2014 saakka loma-
kaudesta johtuen. Itä-Suomen hallinto-oikeus on myöntänyt jatkoaikaa 
em. päivämäärään saakka. 

 
  Valittajat vaativat rakennuslautakunnan 26.6.2014 § 57 päätöksen 

kumoamista sekä velvoittaa kunnan korvaamaan valittajan muutok-
senhakukulut korkoineen. 

 
  Valittajat esittävät valituksessaan, että valituksen alaisessa päätök-

sessä purettavaksi vaaditut rakennukset toimistokontti ja jalassauna 
ovat vain tilapäisiä rakennuksia, joita tarvitaan ladon kunnostamistyö-
hön. 

 
  Kyseessä olevalla kiinteistöllä ei ole rakennusoikeutta, minkä omistajat 

ovat kaupat tehdessäänkin jo tienneet, eikä näin ollen laillisia edelly-
tyksiä jo lähes tuhoutuneen ladon kunnostukseenkaan lupamenettelyl-
lä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa 168 §:ssä esitetyin perusteluin ra-
kennelmatkin on määrättävä poistettavaksi, mikäli ne eivät esimerkiksi 
täytä turvallisuuden osalta vaatimuksia, kuten kyseisen ladon tapauk-
sessa. Se että kyseinen pykälä ei ole ollut edellisen päätöksen ohjee-
na, ei voi tarkoittaa sitä, että tilan omistajat voivat toimia vastoin lakia. 
Viranomaisen velvollisuus on noudattaa lakia myös tältä osin. Siten 
myöskään ladon kunnostukseen tarvittavat ”apurakennukset” eivät ole 
tarpeen, eikä näin ollen rakennuksilla ole muutoinkaan laillisia edelly-
tyksiä niiden olemassa ololle. 

 
  Rakennusvalvontaviranomainen katsoo, että kyseessä ei ole alun pe-

rinkään ladon kunnostustoimenpiteet vaan tilan Veikkola käyttämistä 
loma-asumiseen. Valittajathan esittävät valituksessaan nimen omaa ti-
lan käyttöä loma-aikana. Tila on kaavassa maa- ja metsätalousaluetta, 
jota voidaan käyttää tavanomaiseen retkeilyyn tilapäisesti esimerkiksi 
telttaillen. Nyt omistajat kuitenkin pyrkivät luomaan tilalle lomailun tar-
peisiin tarkoitettuja rakennuksia/rakennelmia, eikä tätä kierrettä saada 
katkaistua muulla tavoin kuin poistattamalla tilan rakennukset / raken-
nelmat vaikka pakkokeinoin. Rakentamisen epäävä lainvoimainen 
Kuopion hallinto-oikeuden päätöskin asiasta on olemassa: Drno 
01836/05/4113. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta vaatii Itä-Suomen hallinto-oikeudelta, että valitus 

hylätään ja rakennuslautakunnan päätös uhkasakkojen asettamisesta 
pysyy voimassa päätöksessä esitetyin perusteluin ja oikeudenkäynti 

 
  kulut pitämään valittajien vahinkonaan. Ei ole oikein, että rakennusval-

vontaviranomainen joutuu laittoman toiminnan maksumieheksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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------------------------ 
Rak.ltk 22.11.2016 
79 §  Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut valitusasiassa ratkaisunsa 

20.7.2016. Päätöksessään 16/0223/3 hallinto-oikeus on hylännyt vali-
tuksen ja valittajien oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ja pysyttänyt siten 
rakennuslautakunnan 26.6.2014 57 §:n päätöksessä esitetyt päävel-
voitteet uhkasakolla tehostettuna voimassa. 

 
  Edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti olisi va-

littajien pitänyt hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
Rakennusvalvontatoimisto tiedusteli asiaa KHO:n kansliasta. Kanslias-
ta 25.8.2016 lähetetyn sähköpostin perusteella valituslupaa / valitusta 
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä ei ollut korkeimmalle hallin-
to-oikeudelle toimitettu määräaikaan (30 vrk.) mennessä. 

 
  Täten rakennuslautakunnan päätös 26.6.2014 57 § on tullut lainvoi-

maiseksi 22.8.2016. Rakennuslautakunnan päätöksen mukaisesti tilan 
Veikkola kiinteistötunnus 097-422-2-145 luvattomat rakennukset ja 
vanhan ladon jäänteet tuli poistaa viimeistään kahden kuukauden ku-
luessa em. päätöksen lainvoimaiseksi tulosta eli 22.10.2016 mennes-
sä. 

 
  Rakennustarkastaja on tehnyt maastokäynnin 1.11.2016 tilan Veikkola 

alueella. Maastokäynnin havaintojen perusteella tilan omistajat ovat 
noudattaneet rakennuslautakunnan päätöksen 26.6.2014 57 §:n pää-
velvoitteita poistamalla luvattomat rakennukset (jalassauna ja toimis-
tokontti) sekä siivonneet ladon jäänteet. 
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Kuva 1: jalassauna poistettu (1.11.2016). 

   
   
  Kuva 2: toimistokontti poistettu (1.11.2016). 
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 Kuva 3: vanhan ladon jäänteet siivottu (1.11.2016). 

   
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunta katsoo toteen näytetyksi sen, että tilan Veikkola 

kiinteistötunnus 097-422-2-145 omistajat ovat noudattaneet rakennus-
lautakunnan päätöstä 26.6.2014 57 §:n päävelvoitteiden osalta, joten 
tilan omistajien kuulemiseen ja uhkasakon täytäntöönpanoon ei ole 
tarpeen ryhtyä. Merkitään, että asia on edellä mainitun rakennuslauta-
kunnan päätöksen päävelvoitteiden osalta rakennusvalvontaviran-
omaisen puolesta loppuun käsitelty. 

 
 Päätös Hyväksyttiin.
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JARI JA ANU PALHOMAAN MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS PÖYRYN KYLÄN TILALLA 
METELINPELTO KIINTEISTÖTUNNUS 097-418-4-107  
  
Rak.ltk 
80 §  Jari ja Anu Palhomaa hakevat maisematyölupaa Pöyryn kylän tilalle 

Metelinpelto kiinteistötunnus 097-418-4-107. Lupaa haetaan Koskitukki 
Oy:n / Sami Paakkunaisen, liite nro 1, mukaisiin metsänhoidollisiin töi-
hin sekä uuden tieliittymän rakentamisen aiheuttamiin maanrakennus-
töihin (asemapiirustus liite nro 2). 

 
  Toimenpidealueella on voimassa Kirkonkylän Seudun – Vilkonharjun- 

Liukonniemen osayleiskaava ja kaavamuutos ja -laajennus, joka on 
kuulutettu lainvoimaiseksi 23.6.2016.  

 
  Toimenpiteet tapahtuvat yleiskaavassa merkityllä MY-alueella. Lisäksi 

toimenpidealueella on pv- ja ge-merkintä. 
 

   
   
  Kirkonkylän Seudun – Vilkonharjun- Liukonniemen osayleiskaavan 

karttaote (muutos). 
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Kaavamääräykset koskien toimenpidealueita: 
 

   
  MAA- JA METSÄTALOUSALUE JOLLA ON ERITYISIÄ 

YMPÄRISTÖARVOJA 
 
  Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. 

Ympäristöarvot tulee huomioida toimenpiteitä suoritettaessa. 
 
  MRL 72 §:n nojalla alueen rantavyöhykkeellä on muu kuin 72 § 3 mom. 

mukainen rakentaminen kielletty. 
 
  Alueella on voimassa MRL 128 § mukainen toimenpiderajoitus. 
 
    

   
  ARVOKAS GEOLOGINEN MUODOSTUMA 
 
  Maa-aineisten otto ei ole sallittu alueella. Maisemaa merkittävästi muut-

tava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu niihin verrattava 
toimenpide on kielletty ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. 

  Alueella sijaitsevien uudisrakennusten on liityttävä kunnallistekniikkaan. 
  

   
  POHJAVESIALUE 
   
  Sellaisten toimintojen, joista on mahdollista aiheutua pohjaveden tilan 

heikentymistä tai pilaantumista, sijoittaminen pohjavesialueelle vaatii 
kunnan tai valtion ympäristösuojeluviranomaisen lausunnon. 

 
  Lupahakemuksesta pyydettiin lausunto ELY-keskukselta ja Hirvensal-

men Vesi Oy:ltä. Vesi Oy:llä ei ollut huomauttamista lupahakemukses-
ta. ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan kuuluu seuraavasti: 

 
  ”Kohde sijaitsee Vilkonharjun (nro 06 097 02, II-luokka) vedenhankin-

taan soveltuvalla pohjavesialueella. Alueelta ei tällä hetkellä oteta vettä 
yhdyskuntien vedenhankintaan, mutta alueelle on tutkittu vedenotta-
mon paikka, johon on jo rakennettu siiviläputkikaivo. Vedenottamolle 
tullaan todennäköisesti hakemaan vedenottolupaa lähitulevaisuudessa. 
Kyseinen vedenottopaikka sijaitsee noin 370 m suunnitellusta tieliitty-
mästä pohjoiseen. 
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  Liittymän rakentamisesta ja siihen liittyvistä puiden poistoista ei ennalta 

arvioiden aiheudu haittaa tulevalle vedenotolle.” 
   
  Liittymän rakennushanke on saanut luvan Pirkanmaan ELY-

keskukselta (PIRELY/2615/2016). Liittymä on rakennettava valmiiksi 
30.4.2017 mennessä luvan liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. 

  
  Hakemuksen liitteinä on myös tieliittymäsopimus maanomistajien kes-

ken. Hakemuksen muut liitteet kuin päätöksen liitteenä olevat ovat näh-
tävillä kokouksessa. 

 
  Naapureita on täten merkitty kuulluksi (yhteinen tieliittymäsopimus) yh-

teensä 5 kpl.  
 
  Ympäristöarvoja, metsälakia, maantielakia ja Pirkanmaan ELY-

keskuksen liittymälupaa sekä yleiskaavan kaavamääräyksiä toimenpi-
dealueella tulee muutoinkin huomioida toimenpiteitä suoritettaessa. 

   
  Tilan 097-418-4-107 ranta-alueen suojapuusto on säilytettävä Metsäta-

louden Kehittämiskeskus Tapion ohjeiden mukaisesti. 
 
  Liittymän ja tonttitien valmistumisesta on ilmoitettava rakennusvalvon-

tatoimistoon, jotta kyseisen liittymän vaikutuspiirissä oleville kiinteistöil-
le saadaan uudet osoitteet päivitettyä. 

    
 Rak. tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro 2016 -

4008. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuudesta lukien. 
    
  Perustelut: 
  Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja, pohjaveden laatua, vai-

keuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turme-
le maisemaa. 

 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  MRL 128 §, 140 §. 
 
Päätös   Hyväksyttiin. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKUNE-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN 
MUUTOSEHDOTUKSESTA KOSKIEN TILAA KYHNYLÄ KIINTEISTÖTUNNUS 097-402-33-0 
------------------------ 
Rak.ltk 18.5.2016 
31 §  Hirvensalmen tekninen lautakunta pyytää lausuntoa 6.5.2016 mennes-

sä Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosluonnoksesta ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 
  Muutoskohteessa alueelle on osoitettu yksi oleva rakennuspaikka pie-

neen saareen loma-asumisen alueeksi (RA 1). Saman tilan (33:0)  
  osa Kotkatsalonsaaressa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi 

alueeksi (M). 
   

     
   
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen

   
  Tavoitteena on, että Kotkatsalonsaaren palsta ja edustan pieni saari 

muodostavat yhden yhtenäisen rakennuspaikan.  
 

Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt rantayleiskaavan 
25.9.2006 (§ 30 Liekuneen alue ja § 31 Ryökäsveden alue)  

 
Kaavaluonnosasiakirjat nähtävillä kokouksessa. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
------------------------- 
Rak.ltk 22.11.2016 
81 §  Hirvensalmen tekninen lautakunta pyytää lausuntoa 19.12.2016 men-

nessä Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosehdotuksesta. 
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  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 21.4. – 6.5.2016 saatiin neljä 

viranomaislausuntoa. Viranomaislausunnoissa Etelä-Savon maakunta-
liitolla ja rakennuslautakunnalla ei ollut huomautettavaa. 
      

  ELY-keskuksella ei ollut itse kaavaselostuksesta huomautettavaa. ELY-
keskus esitti lausunnossaan: ”Kaavan osallistumis- ja arviointisuunni-
telmassa tulisi olla tietoa mm. siitä, missä kaava-aineistot ovat  

  nähtävillä, kuinka kannanotto tapahtuu ja millainen on muutoksenha-
kumenettely kaavan hyväksymispäätöksen jälkeen.” 

 
  Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esittivät lausunnossaan että jäteve-

siä koskeva kaavamääräys tarkennetaan: ”Jätevesien käsittelyjärjes-
telmät on suunniteltava ja toteutettava talousvesien käsittelystä vesi-
huoltolaitoksen viemäriverkon ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen 
ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Rantarakennus-
paikoilla sovelletaan jätevesien käsittelyjärjestelmää suunniteltaessa 
aina ympäristönsuojelumääräyksissä tarkoitettua pilaantumiselle herk-
kien aineiden vaatimustasoa jossa perusvaatimuksena on mustien jä-
tevesien kokoaminen erilliseen tiiviiseen varastosäiliöön.” 

 
  Lausuntojen perusteella OAS:aa on täydennetty ELY-keskuksen lau-

sunnon mukaisesti. 
 
  Jätevesien käsittelyä koskevaa määräystä ei ole muutettu, koska ei ole 

tarkoituksen mukaista, että yhdellä pienellä osalla Liekuneen kaavaa 
on erilainen määräys kuin muilla osilla. Jätevedet on joka tapauksessa 
hoidettava voimassa olevan lainsäädännön ja ympäristönsuojeluohjei-
den mukaisesti. 

     
  Muistutuksia ei tullut. 
 
  Nykyinen tilanne ja muutos ehdotusvaiheessa: 
   

     
  Ennen kaavamuutosta  Kaavamuutoksen jälkeen 
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  Kaavaehdotusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa itse kaavaehdotuksesta. 

Kaavamuutosalueen ulkopuolella oleva LV-alue on kuitenkin erilainen 
kuin alkuperäisessä kaavassa. Kaavoittajan on syytä tarkistaa veneval-
kaman rajaus. 

 
  Päätös Hyväksyttiin.
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RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUVAT 
 
Rak.ltk 
82 § Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myön-

tämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta  
6.10.2016 - 14.11.2016. 

   
  Liite nro 3. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Rak.ltk 
83 § Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 

1. Kunnanhallituksen 17.10.2016 kokouksen päätös 122 § rakennus-
valvonnan lupa-asiakirjojen sähköinen pysyväisarkistointi. 

 
2. Ympäristölautakunnan kokouksen 3.11.2016 § 89 Maa-aines luvan 

vakuusasia, Uus-Samppo (097-408-5-28). 
 

3. Ympäristölautakunnan kokouksen 3.11.2016 § 90 Maa-aines luvan 
vakuusasia, Lampila (097-410-2-111). 

 
4. Päätös rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 16-17/2016.  

 
    
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rak.ltk 
84 §   Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 
 
 Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-

ta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaa-
timuksen: 

 
 §§ 
  
 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, 

koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 
 § 75 – 79, 81 - 84 
 
 Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-

ta: 
 §§ 
  
 Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella, ei saa kuntalain 137 

§:n mukaan valittaa. 
 
 Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arki-
päivänä tämän päivän jälkeen. 

 
 Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtu-

neen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. 

 
 Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston 

aukioloajan päättymistä. 
 
 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-

joitettava. 
 
 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: 
 
 HIRVENSALMEN KUNTA/RAKENNUSLAUTAKUNTA 
 Keskustie 2 
 52550 HIRVENSALMI 
 
 Aukioloaika 8.00 – 15.00 
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VALITUSOSOITUS           
 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa-

timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksiin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.  Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asi-
anosainen sekä kunnan jäsen. 

 
 §§ 80 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
 Itä-Suomen hallinto-oikeus  ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 Minna Canthin katu 64, PL 1744  puh 029 56 42502  
 70101 KUOPIO   fax  029 56 42501 
 
 Kunnallisvalitus, §§   valitusaika 30 päivää 
  
 Hallintovalitus, §§ 80   valitusaika 30 päivää 
 
 MUU VALITUSVIRANOMAINEN §§         valitusaika      päivää 
 
 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 Valituskirjassa on ilmoitettava: 
 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi  
 - muutosvaatimuksen perusteet. 
 
 Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.  
 Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati-

jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 
luettava. 

 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
 Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.  Postiin 

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise-
nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  

  
 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

suista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin voi-
massa oleva oikeudenkäyntimaksu. 


