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Saapuvilla olleet jäsenet    

 Hölttä Pepe 
 Kämppi Ari 
 Liukkonen Heikki, puheenjohtaja 

  Luntta Pirkko 
  Raatikainen Hannu 

 Rantalainen Risto, varajäsen 
 Ruhanen Aada, varajäsen 

   
  
 

Muut saapuvilla olleet    Mynttinen Maritta kunnanvaltuuston pj 
Jouni Kuitunen Kunnanvaltuuston I varapj 

 Esko Kekkonen Kunnanvaltuuston II varapj 
 Ruhanen Seppo kunnanjohtaja, esittelijä 

Matilainen Anne pöytäkirjanpitäjä 
 
  
Poissa  Lindgren Eeva-Liisa 
  Väisänen Seija 

  
  
 
10 §   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
11 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Aada Ruhanen. 
 
 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 
 
 
_______________________      _____________________   
Heikki Liukkonen             Anne Matilainen   
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika __.__.2021 
 
____________________                       ___________________   
Pirkko Luntta   Aada Ruhanen 
 
 
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 9.3.2021 
 
   _________________________ 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 12/ 1.3.2021  
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan asioiden 

käsittelyjärjestykseksi seuraavalla lisäpykälällä: 
§ 20 Kauppakirjan hyväksyminen / Meskanen-Kundu ja Kundu. 
 

 Päätös Hyväksyttiin. 
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MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN SOPIMUSMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Khall § 13/ 1.3.2021 Sopimus Mikkelin seudun ympäristöpalveluista (11.11.2016) määritte-

lee, miten sopimuskuntien väliset kustannukset jaetaan.  
 
  Tällä hetkellä sopimuksen mukaisesti eläinlääkintähuollon kustannuk-

set jaetaan kuntien kesken toteutuneiden kuntakohtaisten suoritteiden 
eli sairaskäyntien, virkamatkojen ja hoidettujen pieneläinten lukumää-
rän perusteella. Ulkopaikkakuntalaisten eläinten hoidot kerryttävät 
sen kunnan pisteitä missä eläin on hoidettu.  

 
  Pisteet lasketaan yhteen ja kunkin kunnan maksuosuudeksi tulee sen 

kunnan pisteiden osuus kokonaispisteistä. Suoritteilla on seuraavat 
painokertoimet: Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä, yksi virkamat-
ka vastaa kolmea (3) pistettä ja yksi sairasmatka vastaa kolmea (3) 
pistettä. Virkamatkoja ei oteta huomioon mm. Sosterissa tai Jyväsky-
län kaupungin vastaavissa sopimuksessa. Virkamatkojen kustannuk-
set korvataan Avista/Ruokavirastosta, koska ne ovat valtion tehtäviä. 
Kyseessä on läpilaskutus.  

 
  Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimukset pienteurastamojen 

lihantarkastuksesta ovat keskenään erilaiset. Osa on kuntasopimuk-
sia ja osa palkkioperusteisia sopimuksia. Ruokaviraston kanssa tehty 
kuntasopimus korvaa tarkastuksesta tulleet kustannukset täysimää-
räisesti, mutta silti nämä kirjautuvat virkamatkasuoritteiksi ja on otettu 
huomioon kuntien kustannusten jaossa. Palkkioperusteisessa sopi-
muksessa kaupungineläinlääkäripraktikko tekee tarkastukset sivutoi-
mi-ilmoituksella ja Ruokavirasto ei korvaa tarkastuksista työnantajalle, 
eikä tehdyt tarkastukset toisaalta kirjaudu suoritekirjanpitoon ja vaiku-
ta kuntalaskutukseen.  

 
  Kuntien lakisääteinen velvollisuus järjestää kiireellinen eläinlääkäriapu 

kaikille alueellaan vakituisesti tai väliaikaisesti oleville kotieläimille 
(tuotanto- ja harraste- eläimet) määrittelee alueella tarvittavat eläin-
lääkäriresurssit. Lihantarkastustyö ei lisää tämän vuoksi resurssitar-
vetta. Lisäksi praktikkoeläinlääkäreillä ei ole työaikaa, joten praktik-
koeläinlääkäri tekee lihantarkastustehtävät tarvittaessa myös virka-
ajan ulkopuolella ja päivystäjänä vain, jos on itse päivystäjä. Virka-
matkojen poistaminen poistaisi tämän sopimuskuntien välisen epäta-
sa- arvoisuuden.  

 
  Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää sopimuksen muuttamista 

eläinlääkintähuollon kustannusjaon osalta siten, että virkamatkat jäte-
tään painokertoimista pois. Eläinlääkintähuollon kustannusjaossa 
otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen kuntakohtaiset suoritteet seu-
raavilla painokertoimilla: Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä. Yksi 
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sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä. Muutos tehtäisiin takautuvasti 
1.1.2021 alkaen.  

 
 Kj. Kunnanhallitus päättää, että eläinlääkintähuollon kustannusjaossa 

otettaisiin huomioon 1.1.2021 alkaen kuntakohtaiset suoritteet seu-
raavilla painokertoimilla: Yksi pieneläin vastaa yhtä (1) pistettä. Yksi 
sairasmatka vastaa kolmea (3) pistettä. Muutos tehtäisiin takautuvasti 
1.1.2021 alkaen. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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ERON MYÖNTÄMINEN ARI KÄMPILLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENYY-
DESTÄ/UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN 
 
Khall § 14/1.3.2021 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.6.2017 § 35 valinnut Ari 

Kämpin keskusvaalilautakunnan varajäseneksi. 
 
 Ari Kämppi hakee eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 
 1.2.2021 vastaanotetulla kirjeellä.  
 
                   Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Ari 

Kämpille keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valitsee vara-
jäsenen keskusvaalilautakuntaan hänen tilalleen. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
  Merkittiin pöytäkirjaan, että Ari Kämppi ilmoitti olevansa esteellinen 

asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
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TILAPÄISTEN VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUNNAN KESKUSVAALI-
LAUTAKUNTAAN  
 
Khall § 15/ 1.3.2021 Kuntavaalien ehdokaslistojen palautuspäivä on 9.3.2021.    

On mahdollista, että keskusvaalilautakunnan jäsenissä ja   
varajäsenissä on esteellisiä toimimaan keskusvaalilautakunnassa. 
Keskusvaalilautakunta on toimivaltainen viisijäsenisenä. Korona-
aikana on tärkeää, että varajäseniä on nimetty riittävästi, että vaalit 
saadaan toimitettua.   
 
Keskusvaalilautakunnan kokoonpano: 
puh.joht.     Pirjo Lehtinen                   
vpj.                  Sakari Suvio                  
jäsen               Pirjo Kiesilä                  
jäsen               Leila Salenius        
jäsen               Tenho Ukkonen                     

 
varajäsenet  
1. Anja Lampila  
2. Juha Ukkonen 
3. Jorma Yrjönen  
4. Irma Kolster 
5. Ari Kämppi                                                                                                    
 
 

 Kj. Kunnanhallitus valitsee keskusvaalilautakuntaan tilapäiset   
varajäsenet. 

    
 
 Päätös Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakuntaan tilapäisiksi varajäse-

niksi Hannu Ripatin ja Pirjo Solaston. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN OIKEUS NIMETÄ JÄSENIÄ VAALITOIMIELIMIIN 
 
Khall § 16/ 1.3.2021 Koronapandemian aikana voi tulla äkillinen tilanne, jossa vaalitoimi-

kunnan tai vaalilautakunnan jäsenet ovat esteellisiä tai estyneitä 
suorittamaan vaaleihin liittyviä tehtäviä. Vaalitoimikunnan ja vaalilau-
takunnan jäsenten ja varajäsenten nimeäminen on kunnanhallituk-
sen tehtävä. Äkillisessä hätätilanteessa tulee reagoida nopeasti, että 
vaalit saadaan toimitettua ja kunnanhallituksen kutsuminen koolle 
asiaan liittyen voidaan korvata sillä, että keskusvaalilautakunnalle 
annetaan valtuudet nimetä hätätilanteessa jäseniä vaalilautakuntaan 
ja vaalitoimikuntaan.  

 
 Kj. Kunnanhallitus päättää, että keskusvaalilautakunnalla on oikeus ni-

metä jäseniä ja varajäseniä vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan, 
mikäli ilmenee äkillistä jäsenvajausta. 

 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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OTAVANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 
________________ 
Tekn.ltk 16.1.2019 
33 §  Suunniteltu Otavantien teollisuusalue sijaitsee Hirvensalmen taaja-

man koillispuolella, Otavantien (seututie 431) varrella. Alue sijaitsee 
keskustaajamasta n. 5 km, Mikkeliin on matkaa noin 30 km. Kaava-
alueen pinta-ala on noin 13,71 ha. Suunnittelualue rajautuu pohjoi-
sesta Otavantiehen, ja muilta osin ympäröiviin metsäalueisiin. 

 
  Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän seudun ja Vilkonharju-

Liukonniemen osayleiskaavan muutos, joka on hyväksytty Hirven-
salmen kunnanvaltuustossa 2.5.2016. Yleiskaavassa suunnittelualu-
eelle kohdistuu T eli Teollisuusrakennusten alue. Yleiskaava edellyt-
tää, että alueen toteuttaminen ja suunnittelu tulee perustua asema-
kaavaan.  

   

   
   
  Asemakaavalla tutkitaan ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teolli-

suusalueen sijoittamista hyvien kulkuyhteyksien varrelle, lähelle taa-
jamaa. Laadittavan asemakaavan avulla pyritään vastaamaan teolli-
suustonttikysyntään ja luomaan uusia teollisuus- ja yritystontteja Hir-
vensalmelle.  

  
  Alueelta on tehty luontoinventointi, jonka maastotyöt on tehty loppu-

kesällä 2018 ja raportti 11.10.2018. Asemakaava-alueella ei todettu 
arvokkaita luontokohteita tai suojeltavia lajeja, jotka olisi erityisesti 
huomioitava maankäytön suunnittelussa. 
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  Alueella sijaitsee yksi valmis teollisuushalli (karting), yksi rakenteilla 

oleva halli sekä Hirvensalmen Energian hakeranka varastoalue.  
  Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta ja yksi 

yksityinen maanomistaja. 
  
  Tällä kaavamuutoksella laaditaan yleiskaavan mukaiselle teollisuus-

alueelle asemakaava, jossa osoitetaan ympäristöhaittoja aiheutta-
mattomalle teollisuudelle korttelialueita (TY-1) sekä kaavatiealuetta. 
Muu kaavaan kuuluva alue osoitetaan metsätalousalueena (M).  

 

   
   

   
 
  
  Tarkemmat kaavaluonnosasiakirjat esiteltiin kokouksessa, liite nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Otavantien teolli-

suusalueen asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman 30 vuorokauden ajaksi MRL 63 § ja MRA 27 §:n mu-
kaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28 §. 
 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
________________ 
Tekn. ltk 29.4.2020 
30 §  Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 6.11.2019 - 9.12.2019. Kaavaluon-

noksesta annettiin 5 lausuntoa sekä 1 muistutus.  
  Pohjois-Savon ELY-keskuksella, Etelä-Savon ELY-keskuksella ja 

Maakuntaliitolla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksen johdosta. 
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  Ympäristöpalveluiden ja Rakennuslautakunnan tarkentavat huomiot 

on kaavanlaatija ottanut huomioon ehdotusta laatiessaan. Muutoin ei 
ollut huomautettavaa. Saapuneeseen huomautukseen kaavanlaatija 
myös on laatinut vastineen. Vastineet on annettu liitteenä nro 5 ole-
vissa kaava-asiakirjoissa kaavaselostuksen s.17-19. 

   
  Kaavaluonnokseen verrattuna kaavakartalle on Otavantien reunaan 

osoitettu EV, suojaviheralue. Tontti jossa sisäkarting sijaitsee, on 
osoitettu aluevarauksella TYE -1 ja yleisiin kaavamääräyksiin on li-
sätty alueella olevan vesi- ja viemäriverkostoon liittymistarve. 

 
  Kaavaehdotuksen kaavakartta: 
 

   
    
  Kaavaehdotusasiakirjat liitteenä nro 2. 
 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Otavantien teollisuusalueen asema-

kaavan muutosehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 
65 ja MRA 27 § ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot MRA 28 §. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
___________________ 
Khall § 17/ 1.3.2021  
  Muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä  ajalla 27.5.- 26.6.2020. 

Muutosehdotuksesta annettiin neljä lausuntoa. Muistutuksia ei ehdo-
tusvaiheeseen tullut. 
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Etelä-Savon ELY-keskuksella, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla 
ja Rakennuslautakunnalla ei ollut kaavamuutoksista huomautetta-
vaa.  

  Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää huomioimaan vaikutusten arvi-
oinnissa alueelle suuntautuvan ja kääntyvän ajoneuvoliikenteen vai-
kutuksia Otavantien liikenneturvallisuuteen. Myös liikennemelulta 
suojautumisen huomioimisen kaavamääräyksessä, mikäli alueella 
tapahtuva toiminta on virkistykseen rinnastettavaa, melulle herkkää 
toimintaa. Kaavanlaatija on huomioinut mainitut asiat kaavaselostuk-
sessa ja antanut vastineensa.  

 
  Kaava-asiakirjat ja lausunnot, liite nro 1 
   
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Otavantien teollisuusalueen asemakaavan 

ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, MRL 52 
§. 

 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
   

 

  

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-1-otavantien-kaava.pdf
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 HIRVENSALMEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KIINTEISTÖÄ  
97-402-37-0  
___________________ 
Tekn.ltk § 48/ 29.7.2020 Asemakaavan muutos koskee Hirvensalmen kunnassa kiinteistöä 

097-402-37-0. Suunnittelualue rajautuu Hirvensalmentiehen, viher-
alueisiin ja Liekune-järveen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5 
480 m².  

 
  Kaavamuutoksen kohteena on osittain kiinteistö 97-402-37-0, joka 

on Hirvensalmen kunnan omistuksessa. Asemakaavassa kiinteistölle 
on osoitettu puistoalueita, yleinen pysäköintialue ja venevalkama. 
Suunnittelualueella johon kaavamuutosta ollaan laatimassa, sijaitsee 
yksityisen omistuksessa oleva Aaltola-niminen talo piharakennuksi-
neen. Rakennus on suojelukohde. Yksityisen rakennuksen omistajan 
ja Hirvensalmen kunnan välillä on voimassa oleva sopimus maan-
vuokrauksesta. Aloite kaavamuutokseen on tullut yksityiseltä. Hei-
dän tavoitteenaan on selvittää, voidaanko Aaltola osoittaa asema-
kaavassa A-alueena (asuinrakennusten korttelialue) VP-alueen 
(puisto) sijaan. 

 
  Hirvensalmen kunnan tavoitteet asemakaavoitukselle ovat yleiskaa-

van tavoitteenasettelun ja yleiskaavan mukaisuus.  
  Kaavamuutoksen luonnosaineisto on ollut 17.7.2019 päivätyllä kuu-

lutuksella julkisesti nähtävänä 14 vuorokauden ajan 22.7.- 5.8.2019, 
MRL 65 § ja MRA 27 §. Lausunnot on saatu Etelä- ja Pohjois-Savon 
ELY:iltä, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Rakennuslautakun-
nalta, Etelä-Savon Maakuntaliitolta, Maakuntamuseolta ja Museovi-
rastolta. Kaavanlaatija on ottanut annetut lausunnot kaava-ehdotusta 
laadittaessa huomioon ja antanut vastineet. 

    
  Maanomistajille ja asianosaisille lähteneet kirjeet eivät tuoneet luon-

nosvaiheeseen muistutuksia tai kommentteja. 
 
  Kuva 1    
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           Kuva 2                     

   
  Muutosehdotuksen kaavakartta ja määräykset sekä lausunnot  
  liite nro 1. 
 
 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Kirkonkylän asemakaavan muutoseh-

dotuksen, koskien kiinteistöä  97-402-37-0 nähtäville 30 vuorokau-
den ajaksi, MRL 65 § ja MRA 27 § ja pyytää siitä tarvittavat lausun-
not. 

  
 Päätös Hyväksyttiin. 
________________ 
Khall § 18/ 1.3.2021  
  Muutosehdotus on ollut julkisesti kuulutuksella nähtävillä ajalla 30.9.- 

30.10.2020. Muutosehdotuksesta annettiin viisi lausuntoa. 
  Etelä-ja Pohjois-Savon ELY-keskukset, Mikkelin seudun Ympäristö-

palvelut, Rakennuslautakunta ja Savonlinnan Maakuntamuseo ovat 
antaneet lausuntonsa. Kaavoittaja on kirjannut vastineensa kaava-
selostukseen. Muistutuksia ei ehdotusvaiheeseen tullut. Liikenne-
alueen käyttöön liittyvät kysymykset ratkaistaan korttelin 118 kaa-
vamuutoksessa.   
 
Kaava-asiakirjat ja lausunnot liite nro 2. 

   
 
 Kj Kunnanhallitus hyväksyy Kirkonkylän asemakaavan muutosehdo-

tuksen, koskien kiinteistöä  97-402-37-0, Hirvensalmen kunnan hal-
lintosääntö 44 § kohta 22, MRL 52 §. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 

 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-2-aaltolan-kaava.pdf
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ILMOITUSASIAT 

 
Khall § 19/ 1.3.2021 Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion 
  viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. 
  asiakirjat tai kirjeet: 
 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös VN/28104/2020 Opetus- ja 
kulttuuriministeriön vahvistamat esi- ja esi- ja perusopetuksen 
yksikköhinnat v. 2021 

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös VN/2010/2020 Perusopetus-
laissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 oh-
jaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu 

3. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös VN/1990/2020 Opetus- ja 
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän 
valtionosuuden rahoituksen tarkistaminen vuodelle 2020  

4. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös VN/27874/2020 Opetus- ja 
kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän 
valtionosuuden rahoituksesta vuodelle 2021 

5. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätös VN/11211/2020 liikuntatoi-
minnan ja nuorisotyön yksikköhinnat vuonna 2021 

6. Valtiovarainministeriö muutospäätös VN/14481/2019 kosken 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020 

7. Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalveluiden valtion-
osuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetys-
ten korvauksesta vuonna 2021 

8. Metsähallitus tutkimuslupa MH42/2020/1 näytteenottoon ja liik-
kumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja 
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa 

9. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjaote ympäristön-
suojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2021, 
pöytäkirjaote Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen, 
pöytäkirjaote Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden sopimuksen 
muuttamisesta 

10. Ympäristöpäällikön viranhaltijapäätös Maastoliikennelain 30 §:n 
mukainen lupa, Hirvensalmen Autourheilijat 

11. Pertunmaan kunnanhallituksen pöytäkirjaote Yhteistyösopimuk-
sesta Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilussa 

12. Vaalijalan kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja 27.1.2021 
 
 

    
 Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa 
  saatetuksi. Asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MESKANEN-KUNDU JA KUNDU 
 
Khall § 20/1.3.2021 Laura Marleena Meskanen-Kundu ja Sachin Kundu ovat halukkaita 

ostamaan noin 8000 m2:n määräalan Kangas-tilasta kiinteistötunnus 
97-421-2-107. Määräala myydään ympärivuotiseen asumiskäyttöön. 

liite nro 3  
 Kauppahinta on 16.000 euroa. Kauppakirjaluonnos karttoineen on 

liitteenä 3. 
 
 Kj. Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjaluonnoksen.  
 
 
 Päätös Hyväksyttiin.  
 

 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2017/08/liite-3-26.pdf
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. 

 
Pykälät: 10-12, 14, 17, 19 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät:  

HVal 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: § 

Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 14 päivää 
Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
  Puhelin: 029 56 43300 Faksi: 029 56 43314 
  Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi  

Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n mukaan: 
 
Pykälät: §  
Aika: 30 päivää 
Itä-Suomen hallinto-oikeus   Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
  Käyntiosoite: Puistokatu 29, 70100 Kuopio 
  Puhelin: 029 56 42500 Faksi: 029 56 42501 
  Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi   

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi 
  Puhelin: (015) 727 111 Faksi: (015) 451 320 
 Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi  
 
Pykälät: §  13, 15-16, 18, 20 
Aika:14 päivää 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.  

 
 
 


