
Viranomainen

HIRVENSALMEN KUNTA
Rakennuslautakunta

Kokouspäivämäärä

20.9.2A16

Sivu

83

S|SÄLLYSLUETTELO pöyräkirja 6 t 2016

Kokousaika 20.9.2016 klo 15.00 - 15.40

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

ASIAT

55S

56S

57S

58S

5es

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pöytäki rjan ta rkastajien val itsem i nen

Työjä rjestyksen hyväksym i nen

Päätösten antamispäivä lupa-asiassa

1.

2.

3.

4.

5.

.84

.84

.85

.85

Raken nusva lvonnan I upa-arkiston síírtym i nen
sähköiseen pysyväisarkistointiin 1 .1 .2017 lähtien . . . .. . .80 - 87

6

7

60s

61 S

62S

63S

64S

Sakari Hyyryläisen raken nuslu pahakem us asu in-
rakennu kselle, autota I I ille ja aitta/varasto-
rakennukselle Monikkalan kylän tilalle
Lamminmäki kiinteistötunnus 097 -41 2-1 -1 1 s

Rakennustarkastajan myöntämät poikkeamis-,
rakennus- ja toimenpideluvat

llmoitusasiat

Muut asiat

Kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

..88 - 92

..93

..94

..95

..95

8.

9.

10

.96 - 97

Pöytäkirjan
Hallitus Valtuusto""*[l':1,]:lll"''" 

I

elisa.jaakkola
Korostus



Viranomainen

HIRVENSALMEN KUNTA
Rakennuslautakunta

Kokouspáivämäärä

20.9.2016

Sivu

84

POYTAKIRJA 6 I 2016

Kokousaika 20.9.2016 klo 15.00 - 15.40

Läsnä olleet jäsenet Pentti Pylkkänen
Heidi Honkanen
Pekka Lampila
Sigita Herrala
Anu Komppa

Muut läsnä olleet Esko Kekkonen
Petri Luukkonen

Rak.ltk
56S

Pentti Pylkkänen
Puheenjohtaja

Pöfiäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika _ I _2016

Sigita Herrala

Pöytäkirja pidetty nähtävillä 28.9.201 6

Elisa Jaakkola

puheenjohtaja

Laura Torniaisen varajäsen

kunnanhallituksen puheenjohtaja
rakennustarkastaja, esittelijä ja
pöytäkirjanpitäjä

Petri Luukkonen
Pöytäkirjanpitäjä

Anu Komppa

Poissa Laura Torniainen

KOKOUKSEN LAI LLISU US JA PAATÖSVALTAISUUS

Rak.ltk
55S Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

POYTAKI RJAN TARKASTAJI EN VALITSEMI NEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sigita Herrala ja Anu Komppa

Pöytäkirjan allekirjoítus

Pövtäkirjan"**,¡1:L:ilThx,",'" 
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TYOJARJESTYKSEN HWAKSYM I NEN

Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asio¡den käsittelyjär-
jestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin

PAATOSTEN ANTAM IS PAIVA L U PA.AS IASSA

Rak.ltk
57S

Rak.ltk
58S Rak.tark.

Päätös Hyväksyttiin

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan tiedoksi
julkipanon jälkeen 28.9.201 6.

Lautakunta Hallitus Valtuusto
Pöytåkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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RAKEN N USVALVONNAN LU PA-AS IAKI RJOJEN ARKISTOI N N I N S I I RTYM I N EN
SAHKÖISEEN PYSwÄISARKISToINTIIN 1 .1 .2017 LÄHTIEN

Rak.ltk
5es Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta on s¡irtynyt vuoden 2016 alus-

ta käyttämään täysipai no isesti säh köistä I upamenettelyä lupapiste.fi
palvelussa. Tämä on ollut osa ympäristöministeriön SADe- hanketta
(Sähköisen Asio i nn i n ja Demokratian vau hd itta m ishan ke).

Arkistolaitos on 13.5.2016 tekemällään päätöksellä - "Kunnallisten or-
ganisaatioiden ra ken nusva lvonnan pysyvästi sä i lytettävien asiakirjatie-
tojen pysyvä säilytys yksinomaan sähköisessä muodossa" määrännyt
sellaiset kunnat, jotka käsittelevät raken nuslupahakem u kset sähköises-
ti arkistoi maa n myös lupaprosess¡ssa syntyvät asiakirjat yksi nomaan
sähköisessä muodossa.

Lupa piste-asíointipalvel u, jota H irvensal men kunta käyttää, o n sähköi-
nen palvelu joka kattaa kaikki eri vaiheet kuntalaisten rakennetun ym-
päristön lupa-asioinníssa. Palvelu koostuu kolmesta moduulista, joista
yksi on rakennusvalvonnan asiointimoduuli. Tähän Lupapiste-
asiointi kokonaisuuteen ku u I uu myös säh köi nen pysyvä isa rkisto pa lvel u,
joka on arkistolaitoksen SAHKE 2 määräysten mukaisesti hyväksytty.

Lupapiste-pysyväisarkistopalvelu on kun nan vira no maisen sä hkö i nen
väline, joka kattaa sähköisten asiakirjojen vastaanottamisen, joka huo-
lehtii asiakirjojen muuttam isen arkisto laitoksen hyvä ksymään m uotoon
(pdf/A), tiedonohjausjärjestelmän, jolla kunta voi ylläpitää palvelussa jo
valmi i na olevaa rakenn usvalvon nan eri lu pamenettelyjen tiedonohjaus-
suunnitelmaa. Suunnitelmassa on kuvattuna, kuinka asiakirjat tulee
sähköisessä arkistossa säilyttää mm. julkisuus, säilytysaika. Palvelu
kattaa myös välineet siirtää sähköiset asiakirjat pysyväisarkistoon. ltse
pysyväisarkistoon on kunnalla oma näkymä, josta kunnan viranomaiset
voivat hakea vapaasti sähköisiä asiakirjoja. Lupapisteen sähköinen py-
syväisarkisto on fyysisesti sijoitettu Suomeen (Ulvila).

Lu pa piste-arkistopalvel u on toteutettu osana kansall ista sähköisen asi-
oin n i n ja demokratian vau hd ittam isohjelmaa (SADe), ympäristömin iste-
riön osittain tilaamana ja Solita Oy:n toteuttamana.

Lupapiste-asiointipalvelun piirissä olevien kuntien määrä on jo nyt suuri
noin 150 kuntaa ja määrä on kasvussa. Samoin sähköiseen pysy-
väisarkisto-palveluun on lähtenyt mukaan jo yli 40 kuntaa ja määrä on
myös kasvussa.

Lautakunta Hallitus Valtuusto
Pöytäkirjan tarkastajien n¡mikirjaimet
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Rak.tark

Päätös Hyväksyttiin.

Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta käsittelee vuosittain noin 50
kpl uudisrakentamisen ja noin 100 kpl muita rakennusvalvonnan lupa-
hakemuksia, jotka tällä hetkellä käsitellään sähköisesti, mutta arkistoi-
d aan paperi muodossa. Arkisto laitoksen päätös 1 3.5.2016 edel lyttää,
että tästä toimintatavasta tulisi siirtyä yksinomaan sähköiseen arkistoin-
tiin.

Lu papiste-a rkistopa lvel u helpottaa ja nopeuttaa lupahakemusten koko-
naiskäsittelyä, kun viimeinen arkistointivaihekin voidaan suorittaa ko-
konaa n sähköisesti. Säh köi nen pysyvä isarkisto parantaa asiakaspalve-
I u n laatua ja tehostaa vi ranomaisten luvan käsittelyprosessia. Säh köi-
seen pysyväisarkistoon on myöhemmin hankittavissa oma myyntipalve-
lu, jolloin kuntalaiset ja yritykset (mm. kiinteistönvälittäjät) voivat hank-
kia asiakirjat suoraan verkkokaupasta. Tämä toki edellyttää, että myös
paperisesti arkistoid ut lu papäätöksen asiaki rjat m u utetaan sähköiseen
muotoon.

Lu papiste-pysyväisarkistopalvel u n raken nusvalvo nta mod u u I ista tulee
H irvensa I men kunnalle kustann u ksia ai noastaan pysyväisarkistoo n si ir-
rettävistä asiakirjoista arviolta n. 11 € / hanke. Koulutus- ja käyttöönot-
tokustannukset ovat 3000 €. Vuosittaisia käyttömaksuja ei palvelun
käytöllä Hirvensalmen kunnan tapauksessa ole.

Ra ken nuslautakunta esittää edelleen ku n nanhal I itu ksel le päätettäväksi
arkistolain I $:n ja 9 $:n nojalla, että Hirvensalmen kunnan rakennus-
valvonnan lupa-arkisto siirtyy uusien ja vuoden 2016lupien osalta ko-
konaan sähköiseen pysyväisarkistoon 1.1.2017 lähtien ja valtuuttaa
tekn istä toimistoa a I leki rjoittamaan palveluso pim u ksen Sol ita Oy: n
kanssa sähköisestä pysyväisa rkistoinnista.

Lautakunta Hallitus Valtuusto
Pöytäkirjan tarkastaiien nimikirjaimet
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SAKARI HYYRYLAISEN RAKEN NUSLUPAHAKEMUS ASU I NRAKEN N UKS ELLE, AUTO-
TALL I LLE JA AITTAA/ARASTORAKE N N U KS E LLE MON I KKALAN KYLÄN TI LALLE
LAMMI NMÄrc TI IruTEISTÖTUNNUS Og7 -412-1 -1 1 5

Rak.ltk
60s Sakari Hyyryläinen hakee rakennuslupaa Hirvensalmen kunnan Mo-

nikkalan kylässä tilalle Lamminmäki kiinteistötunnus 097 -412-1-1 I S,
jonka pinta-ala on 5000 m2 115,0 ke-m2 kokoiselle asuinrakennuksel-
le, 39,0 ke-m2 kokoiselle autotallille ja 39,0 ke-m2 kokoiselle aitta-
/varastoraken nuksel le. Rakenn usha n ke on yksittä i nen asu in raken n us
talousraken nu ksineen haja-asutusluonto isesti toteutettuna. Ra ken-
nuspaikan lähialueella on ennestään yksi asuinrakennuspaikka ja lei-
pomokompleksi n.300 metrin säteellä. Nyt haettu rakennus yhdessä
olemassa olevien rakennuspaikkojen kanssa ei muodosta taajamaa.
Rakennuspaikan vieressä on noin kolmen hehtaarin kokoinen teko-
la m pi (kii nteistötunnus 097 -41 2-1 -105) kalanpoikastuotantoa varten.
Hakijalla on Pohjois-Savon ELY:n myöntämä liittymälupa Kilkintien
maantielle. Hakijan ilmoituksen mukaan kiinteistön jätevedet tullaan
sopimuksella ohjaamaan viereisen leipomon puhdistamoon.

Lu paha kemu ksesta ja ra ken nuspaikan sijoittum isesta tekoaltaan vie-
reen on pyydetty lausunto ElY-keskukselta.

Ely:n lausunto: "Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 13211999) 72.1
$ : n m u kaan "yesrsfö n ranta-al ueeseen ku u I uval le rantavyöhykkeel le ei
saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvai-
kutteista yleiskaavaa, Tbssa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen
osan käyttäm i se stä rake n n u sl uvan myo ntämi se n peru stee n a". Lähtö-
kohtaisesti MRL: n tarkoittamana vesistönä pidetitän vesilain
(587 1 20 1 1 ) m ukaista määritelmää vesistöstä, m utta oikeu skäytännös-
tä löytyy myös poikkeuksia tästä periaatteesta. Vesilain 1 luvun 3 g:n
mukaan vesistöllä tarkoitetaan "järueä, lampea, jokea, puroa ja muuta
luonnollista vesialuetta sekä tekojärueä, kanavaa ja muuta vastaavaa
ke i n ote ko i sta ve s i al u etta". V e si I a í sta a n n etu n h a I I it u kse n esrlyksessä
(HE 27712009) todetaan, että "suuremmalla tekolammikolla saattaa
olla sellaisia vaikutuksia alueen ympäristöön ja maankäyttöön, että
sen tulisi kuulua vesioikeudellisen sääntelyn piiriin". ELY-keskus tulkit-
see fässä tapauksessa tekolammen sekä kokonsa (2-3 ha) että maan-
käytöl I i se n me rkityksen sä vuoksi M RL : n tarkoitta maksi yesrs töksi, jo n-
ka rannalle rakentaminen siten edellyttää poikkeamista 72 $:n mukai-
sesfa ran n an suu nn ittel utarpeesta."

Hakijalta pyydettiin vastine ELY:n tulkintaan, että kyseessä oleva teko-
lampi olisi MRL:n tarkoittama vesistö.

Pöfäkirjan
Lautakunta Hâllitus Valtuusto

nimikirjaimet

elisa.jaakkola
Korostus

elisa.jaakkola
Korostus
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Vastine on saapunut kuntaan 9.8.2016, jossa hakija ilmoittaa seuraa-
vaai "Kyseessä on kalankasvatusallas, joka täytetään toukokuun lo-
pulla ja tyhjennetään elokuun lopulla vedestä. Altaassa kasvatetaan
ku h a n i stutu s po i ka s i a. V a sta ku o ri utu n eet po i ka set i st u teta a n a lta a-
seen kesäkuun alkupuolella (10.6.). Kalat otetaan pois elo-syyskuun
vaihteessa vedenpoiston yhteydessä. Lammikko on luonnonravinto-
lammikko, eikä poikasia ruokita. Savusaunaa rakentaessani vuonna
2001 ELY-keskus fofesi ettei allas ole vesistö."

Karttal i ittymä n kuvakaa ppa us raken nuspai kan kohd a lta
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Rakennuspaikalla ei ole voimassa olevaa kaavaa. Rakennustarkastaja
on käynyt paikan päällä 7.9.2016. Paikan päällä todettiin, että raken-
nuspaikka ei sijaitse vesilain mukaisella ranta-alueella. Tekoallas on ti-
lapäinen ja valuma-alueeltaan pienija vailla pysyvää vesistön kaltaista
uomaa valuma-alueelta (vesilaki 3 g kohdat2 ja 6). Allas on käytössä
kalanpoikastuotantoa varten, eikä sillä näin ollen katsota olevan sanot-
tavam paa vi rkistysarvoa, m i kä osaltaan tukisi tekoaltaan tu I ki ntaan
MRL:n tarkoittamaksi vesistöksi. Rakennushanke ei siten tarvitse
poikkeamista MRL 72 $ rannan suunnittelutarpeesta. Lisäksi maasto-
käyn n i I lä raken nusta rkastaja huom ioi, että raken nuspa ikka täyttää
MRL 136 $:ssä esitetyt edellytykset sekä on hankkeena Hirvensalmen

s74f 2-t-t05
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kunnan rakennusjärjestyksen mukainen. Todettakoon vielä, että ra-
kennuspaikan sijainti on kunnan kannalta edullinen. Kunta on kaavoit-
tan ut työpai kka-alueen U utelan risteysalueel le n. kilometri n etäisyydel-
le rakennuspaikasta. Hanke tukee kunnan kaavoitusta ja maankäyt-
töä.

Kuva NS oittumisesta kiinteistölle 7.9.2016

Tekoaltaan tyhjentymistä, sekä rakennuspaikan ja altaan välistä jyr-
kännettä 7.9.2016

Pöytäkirjan
Hallitus Valtuusto""*i"l:t:ilt*i'''"'
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kalanvil mikko (20.9.2016)

Nä kymää lam m i kol le rakenn uspa i kan viereiseltä jyrkänteeltä
20.9.2016

Kuvista voidaan päätellä, että allas on vain tilapäisesti (kesäkuukau-
det) veden täyttämä ja että se on tarkoitettu vain kalanpoikastuotan-
toon soveltuvaksi.

Pöytäkirjan
Hallitus Valtuusto

tarkasta.jien nimikirja¡met

I 
Lautakunta 

Itt
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Karttaote ti la n Pä ivärinteen ja u utela n työpai kka-alueen keskinäisestä
sijainnista:

l-l Xríùteisro: 97.41 2-t 1'1 5
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Ra ken nuso i keus tilal le määräytyy H i rvensal men kun nan rakenn usjär-
jestyksen mukaisesti.

Naapureita on kuultu 1 kpl. Tällä ei ole ollut huomautettavaa

Sovel letut o i keusohjeet:
MRL 1s6 S
Vesilaki 3 $ kohdat2 ja 6
H irvensalmen kunnan rakennusjärjestys

Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan 201 6-79 liítteenä
olevan päätösesityksen mukaisesti. Liite nro 1.

Rak.tark.

Päätös Hyväksyttiin

Tiedoksi: ELY-keskus

97-412-1,fi8

-412.1.111

Pöytäkirjan
Hallitus Valtuusto

nimikirjaimet
Lautakunta
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RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTAMÄT POIKKEAMIS-, RAKENNUS. JA
TOIMENPIDELUVAT

Rak.ltk
61 S Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan myön-

tämät poikkeam is-, rakennus- ja toimenpidel upapäätökset aja lta
1.8.2016 - 9.9.2016.

Liite nro 2.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirian
Hallitus Valtuusto""*j1:lJil[1''" 
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ILMOITUSASIAT

Rak.ltk
62S Rak.tark.

Päätös

Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

1 . Päätös rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 1412016.

Merkittiin tiedoksi.

Pöfäk¡rjan
Hall¡tus Valtuusto".*j*L:lll5y"''" 
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MUUT ASIAT

Rak.ltk
63 S Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.10.2016 klo 15.00 alkaen.

KOKOUKSEN PAÄTTAMINEN

Rak.ltk
64S Asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan
Hallitus Veltuusto"""ï:llilru"''" 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Seuraavíin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutos-
ta Hirvensalmen kunnan rakennuslautakunnalta tekemällä kirjallisen oikaisuvaa-
timuksen:

ss

Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 136 $:n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä,
koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

s55-59,61-64

Seuraaviin päätöksiin saa hakemusosoituksella hakea muutosta markkinaoikeudes-
ta:

ss

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.

Oíkaisuvaatímuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-
joitettava.

Viranomainen, jo lle oi kaisuvaatim us osoitetaan

H I RVENSALMEN KUNTA/RAKENNUSLAUTAKUNTA
Keskustie 2
52550 HIRVENSALMI

Aukioloaika 8.00 - 15.00

Pöytäkirian tarkastajien nimikirjaimet
I Lautakunla

I

I

Hallitus Valtuusto
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VALITUSOSOITUS

ss

VALITUSVIRANOMAINEN

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.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPTO

ita-suomi. hao@oikeus.fi
puh 029 56 42502
fax 0295642501

Kunnallisvalitus, $$ valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, $ 60 valitusaika 30 päivää

MUU VALTTUSVTRANOMATNEN SS valitusaika päivää

Va I itusai ka 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 allekírjoitettava.
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
valítusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise-
nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuínten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-
suista annetun lain (145512015) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkín voi-
massa oleva oikeudenkäyntimaksu.
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