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PÖYTÄKIRJA 4 / 2017 
 
Kokousaika   22.8.2017 klo 15:00 – 15:50 
 
Läsnä olleet jäsenet Kari Kalkasmaa puheenjohtaja 
   Pekka Lampila 
   Hetta Torpo 
   Sirpa-Helena Pesonen 
   Esa Ruhanen 
 
Muut läsnä olleet Pepe Hölttä  kunnanhallituksen edustaja 
   Petri Luukkonen rakennustarkastaja, esittelijä ja  
     pöytäkirjanpitäjä 

 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Rak.ltk 
35 §  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Rak.ltk 
36 §  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Lampila ja Hetta Torpo. 
 
Pöytäkirjan allekirjoitus 
 
 
  __________________  __________________ 
  Kari Kalkasmaa  Petri Luukkonen 
  Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastajat ja tarkastusaika  __ / __ 2017 
 
  
 
  __________________  __________________ 
  Pekka Lampila  Hetta Torpo 
 
Pöytäkirja pidetty nähtävillä 30.8.2017 
 
 
  __________________ 
  Sari Pynnönen 
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Rak.ltk 
37 § Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi, sillä poikkeuksella, että käsitellään lisäksi kohdassa muut 
asiat pykälä 46 § kaavalausunto.  

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

julkipanon jälkeen 30.8.2017. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN 
KOSKIEN KUITULAN KYLÄN TILAA KOURANTA KIINTEISTÖTUNNUS 97-407-3-30  
--------------------------- 
Rak.ltk 17.1.2017 
10 §  Hirvensalmen kunnan tekninen lautakunta pyytää lausuntoa 26.1.2017 

mennessä Länsiosan rantayleiskaavan muutosluonnoksesta ja osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta koskien Hirvensalmen Kuitulan kylän 
tilaa Kouranta kiinteistötunnus 097-407-3-30. 

 
  Kaavamuutoksen laadinta on käynnistetty maanomistajien esityksestä. 

Tällä kaavamuutoksella ei lisätä alueen rakennusoikeutta. 
 
  Kaavamuutosalueella on voimassa Länsiosan rantayleiskaava jonka 

valtuusto on hyväksynyt 10.4.2012.  
 

   
  Ote Länsiosan rantaosayleiskaavasta kaavamuutosalueen kohdalta 
 
  Länsiosan rantayleiskaavan kaavamääräykset 
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Yleiskaavan muutoksen tarkoituksena on tilan 3:30 RM-1 alueen raja-
uksen muuttaminen sitä laajentamalla, koska nykyinen RM-1 alueen ra-
jaus ei mahdollista lisärakentamista tarkoituksenmukaiselle paikalle. 

 

   
  Kaavamuutosluonnos tilan kohdalta 
 

   
  Muutoskohteen kaavamääräykset yllä 
   
  Kaavamuutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään 

nähtävillä 12.1.- 26.1.2017. 
 
  Kaavamuutosasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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Rak.ltk 22.8.2017  
39 §  Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa 25.9.2017 

mennessä Länsiosan rantayleiskaavan muutosehdotuksesta. 
 
  Kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana 12.1.-26.1.2017  saatiin neljä 

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

  Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta ei tullut virallista lausuntoa. Hei-
dän puoleltaan on kuitenkin todettu, että kaavamuutoksen kohteena 
olevan tontin osalta olisi hyvä täydentää luonnonolojen kuvausta ja 
pyytää kaavoittajaa tarkistamaan ELY-keskukselta ympäristöhallinnon 
tietokannoista, onko alueelta tai lähiympäristöstä tiedossa arvokkaita 
luontokohteita tai lajihavaintoja. 

   
  Kaavanlaatijan vastine: 
  Lausunnoissa ei ole huomautettavaa kaavaratkaisuun. Kyseessä on 

nykyisen kaavan mukainen RM-alue ja siihen välittömästi liittyvä met-
sätalousalue. 

  Alueella ei ole, voimassa olevan, v. 2012 valmistuneen rantaosayleis-
kaavan yhteydessä todettu mitään erityisiä luontoarvoja. 

  Luontoarvojen osalta ei siten ole mitään lisättävää tässä yhteydessä. 
 
  Valmisteluvaiheen aineistosta (kaavaluonnos) jätettiin yksi mielipide. 
   
  ”Voimassa olevan rantaosayleiskaavamuutokset on aina kohdistettava 

laajempaan kokonaisuuteen eikä vaan yhteen kiinteistöön, 
  jotta tasapuolinen maankäyttöoikeus säilyy kaikilla. Pyydämme huomi-

oimaan lisärakentamisen aiheuttamat haittavaikutukset ympäristöön. 
  Esitämme alueen virkistyskäytön turvaamisen naapurustossa sijaitse-

villa vapaa-ajan ja vakituisesti asutuilla kiinteistöillä. 
  Lisäksi mielestämme on aiheellista kysyä vastarannan kiinteistöjen 

omistajien mielipidettä. Jo nykyisellä Kourannan toiminnalla on ollut 
meluhaittaa vastarannalle saakka.” 

 
  Kaavanlaatijan vastine: 
  Nyt laadittavalla rantaosayleiskaavamuutoksella käsitellään ko. RM-

alueen vähäistä rajausmuutosta; muutoksella ei ole vaikutusta maan-
omistajien tasapuoliseen kohteluun. 

  Rantaosayleiskaavamuutos on siten mahdollista kohdentaa pelkästään 
nyt esitetylle alueelle. 

  Kaavamuutoksella ei aiheuteta lisärakentamisesta johtuvaa haittaa 
ympäristöönsä; kaavamuutoksessa ei ole osoitettu lisärakennusoikeut-
ta suhteessa voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. 
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  RM-alueen rajausmuutoksella on lähinnä vähäistä vaikutusta sen ete-

läpuolisen metsätalousalueen laajuuteen ja siten vähäistä vaikutusta 
sen eteläpuoleisiin rakennuspaikkoihin. 

  Vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä eivätkä aiheuta haittaa näiden alu-
eiden maankäytölle. Valmisteluvaiheen aineisto on pidetty yleisesti 
nähtävillä, jolloin siihen on voinut esittää kannanottoja laajemmankin 
ympäristön maanomistajat. 

  Kaavamuutoksesta, eli vähäisestä rajausmuutoksesta maanomistajan 
omistaman alueen sisällä, ei aiheudu mitään uutta haittaa suhteessa 
voimassa olevaan rantaosayleiskaavaan. 

 
   
  Kaavamuutosalueelle on yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelualue 

(RM-1 / 800) ja maa- ja metsätalousalue (M) -aluevarausmerkinnät. 
 

   
  karttaote muutosehdotuksesta 
 
  Kaavaehdotus on nähtävillä 24.8. – 25.9.2017 välisellä ajalla. 
   
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSEEN 
JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN KOSKIEN KORTTELEITA 103 JA 104 
   
Rak.ltk 
40 §  Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa 25.9.2017 

mennessä Kirkonkylän asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 
  Hirvensalmen keskustaajama sijaitsee Liekuneen ja Ryökäsveden väli-

sellä kannaksella. Etäisyys alueen seudulliseen keskukseen Mikkeliin 
on noin 30 kilometriä. Nykyiset korttelit 103 ja 104 muodostavat taaja-
man keskeisimmän alueen toimintoineen. 

 
  Kaavamuutosten tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan 

alueen tuleviin haasteisiin sekä päivittää asemakaava yleiskaavan mu-
kaiseksi. Kaavamuutoksilla selkiytetään korttelien ja toimintojen välistä 
jakoa.  

 Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä pyritään hakemaan täydennysra-
kentamisen vaihtoehtoja. Kevyen liikenteen tarpeet sekä järjestäyty-
neen pysäköinnin sijoittaminen ovat myös tavoitteena. 

 
 Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 24.8. – 25.9.2017 välisellä ajalla. 
 

   
Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaluonnoskartasta   

   
Kaavaprosessi on lähtenyt liikkeelle Hirvensalmen kunnan toimesta.  

 
 Kaavamuutoksella ajan tasaistetaan asemakaavaa vastaamaan pa-
remmin nykyistä maankäyttöä. Yleiskaavan ohjausvaikutus otetaan 
huomioon asemakaavamuutoksissa. Kaavassa osoitetaan alueita lähi-
palveluille, asumiseen ja liiketoimintaan. 
 
Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on n. 2,8 ha. 
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Suunnittelualueella ei ole muinaismuistolain tarkoittamia muinaisjään-
nöksiä. Pitäjäntupa, Seurojentalo ja Käsityöasema ovat suojeltuja ra-

kennuksia. Alue kuuluu kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.  

 
  Suunnittelualueen maanomistajana on Hirvensalmen kunta.  
 
  Muutosluonnos koskee Hirvensalmen kirkonkylän kortteleita 103 ja 

104.  
 
  Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. 
 
  
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavaluonnok-

sesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 



Viranomainen    Kokouspäivämäärä   Sivu 

HIRVENSALMEN KUNTA 
Rakennuslautakunta   22.8.2017   46 
 

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 
 
 
 

 
 

 

 
LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN 
OSAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSEEN JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-
SUUNNITELMAAN KOSKIEN PÖYRYN KYLÄN TILOJA EINOLA KIINTEISTÖTUNNUS 
097-418-5-27 JA VILKKO 097-418-3-111 
 
Rak.ltk  
41 §  Hirvensalmen tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Kirkonkylän Seu-

dun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaavan muutosluonnoksesta 
ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 7.9.2017 mennessä. 

 
  Tällä kaavamuutoksella Kirkonkylän Seudun ja Vilkonharju-

Liukonniemen osayleiskaavaa muutetaan tilan Einola kiinteistötunnus 
097-418-5-27 alueella ja osin tilan Vilkko 097-418-3-111 alueella. Kun-
ta omistaa kyseiset kiinteistöt. 
 
Kirkonkylän Seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleiskaava on 
vahvistettu 23.1.2007. Hirvensalmen kunnanvaltuusto on sittemmin hy-
väksynyt Kirkonkylän Seudun ja Vilkonharju-Liukonniemen osayleis-
kaavamuutoksen ja laajennuksen 2.5.2016. 

 
  Osayleiskaavassa tilalle on osoitettu yksi vapaa-ajanasunnon (RA) ra-

kennuspaikka, sekä (MY) maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on 
erityisiä ympäristöarvoja. Korttelialueen keskimmäinen rakennuspaikka 
kuuluu muutoksessa tarkasteltavaan alueeseen. Kiinteistöä koskevat 
myös kaavamerkinnät (pv) pohjavesialue ja (ge) arvokas geologinen 
muodostuma.  
 

  Tila sijaitsee Kotkatveden pohjoispoukaman länsirannalla n. 8 km:n 
päässä Hirvensalmen kirkonkylältä. 
 

  Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 24.8. – 7.9. välisenä aikana. 

   
  Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaluonnoskartasta 

   
  Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennuspaikan 

käyttötarkoitus myös ympärivuotisen asumisen sallivaksi. Kunnan ta-
voitteena on mahdollistaa myös vakituinen asuinrakentaminen tässä 
muutoksessa tarkasteltavalla kiinteistöllä. 
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  Kaavamuutosalueen käyttötarkoitus osoitetaan merkinnällä ARA, jolloin 

rakennuspaikalle saa rakentaa ympärivuotista asumista palvelevan 
asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. Merkintää on käytetty yleisesti 
kunnan yleiskaavoissa, tässä osayleiskaavassa merkintää ei kuiten-
kaan aiemmin ole ollut. 

 
   

Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. 
 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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LAUSUNNON ANTAMINEN LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSEEN 
JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN KOSKIEN RIPATIN KYLÄN TILAA 
RYNKÄ KIINTEISTÖTUNNUS 097-419-1-30 
 
Rak.ltk  
42 §  Hirvensalmen tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Länsiosan ran-

tayleiskaavan muutoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
7.9.2017 mennessä. 

 
  Tällä kaavamuutoksella Länsiosan rantayleiskaavaa muutetaan tilan 

Rynkä kiinteistötunnus 097-419-1-30 osalta. Kunta omistaa kyseisen 
kiinteistön. 
 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Länsiosan rantayleis-
kaavan 10.4.2012. Rantayleiskaavassa tilalle on osoitettu yksi vapaa-
ajanasunnon (RA) rakennuspaikka.  
 

  Tila sijaitsee Vahvajärven Hietalahden länsirannalla n. 11 km:n päässä 
Hirvensalmen kirkonkylältä. 
 

  Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 24.8. – 7.9. välisenä aikana. 

   
  Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaluonnoskartasta 

   
  Osayleiskaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennuspaikan 

käyttötarkoitus myös ympärivuotisen asumisen sallivaksi. Kunnan ta-
voitteena on mahdollistaa myös vakituinen asuinrakentaminen tässä 
muutoksessa tarkasteltavalla kiinteistöllä. Kaavamuutosalueen käyttö-
tarkoitus osoitetaan merkinnällä ARA, jolloin rakennuspaikalle saa ra-
kentaa ympärivuotista asumista palvelevan asuinrakennuksen tai loma-
rakennuksen. 

 
Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta ja 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  
 
 Päätös Hyväksyttiin.
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TAISTO SILTASEN MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS PYÖRNILÄN KYLÄSSÄ TILALLE 
HARJULA KIINTEISTÖTUNNUS 097-416-5-59  HARJULAN RANTA-ASEMAKAAVA- 
ALUEELLA 
 
Rak.ltk 
43 §  Taisto Siltanen hakee maisematyölupaa Hirvensalmen kunnan Pyörni-

län kylän tilalle Harjula kiinteistötunnus 097-416-5-59. Lupaa haetaan 
Metsä Group / Ville Pulkan, liite nro 1, mukaiseen metsänhoidollisiin 
töihin.  

 
  Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kuviolla 064 tapahtuvat osittain 

asemakaava-alueella merkityllä M-, PLYK  -, ja LPYK  -alueilla. Lisäksi 
osa kuviosta on ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella. Tällä alueella 
ei yleiskaavassa ole maisematyölupavelvoitetta. Kuvioiden 067, 068, 
069, 070 ja 072 toimenpiteet tapahtuvat osittain asemakaava-alueella 
merkityllä PLYK -, ja LPYK -alueilla. Kuvio 060 ja kuvioiden 067 ja 068 
osat ovat ranta-asemakaava-alueen ulkopuolella. Näillä alueella ei 
yleiskaavassa ole maisematyölupavelvoitetta. Lisäksi kuviot 067 ja 072 
rajoittuvat Suonteeseen. Näillä kuviolla on säilytettävä rannan suoja-
puusto Metsätalouden Kehittämiskeskus Tapion ohjeiden mukaan. 

   
  Alueella suoritetaan toimenpiteitä leimausselosteen laajuisesti alla ole-

van listauksen mukaisesti: 
   
  Ensiharvennus yhteensä 1,1 ha. 
 
  Harvennus yhteensä 8,3 ha. 
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  Harjulan ranta-asemakaavan kaavakartta toimenpidealueilla: 
 

 

      
  Kaavamääräykset toimenpidealueilla: 
 
  PLYK  -alue 
  Vapaa-alue 
  Luonnontilassa säilytettävä, alueeseen rajoittuvien rakennuspaikkojen 

yhteiskäyttöön tarkoitettu alue. Alueelle saa rakentaa ja raivata tarpeel-
liset pääsytiet ja kävelypolut, urheilua, leikkiä ja uintia palvelevia alueita 
sekä juomavedenottopaikkoja. 

 
  LPYK  -alue 
  Ohjeellinen paikoitusalue 
     
  M-alue: 
  Maatalousalue 
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  Naapureita on kuultu yhteensä 8 kpl. Näillä ei ole ollut huomautettavaa 

hakemuksesta. 
      
  Ympäristöarvot ja kaavamääräykset tulee huomioida toimenpiteitä suo-

ritettaessa.  
   
 
 Rak.tark. Rakennuslautakunta myöntää haetun maisematyöluvan nro 2017-

4005. 
   
  Lupa on voimassa kolme vuotta luvan lainvoimaisuudesta lukien. 
 
  Perustelut: 
  Luvan myöntäminen ei vaaranna luontoarvoja eikä maisemaa ja on 

alueella olevan asemakaavan kaavamääräysten mukainen. 
 
  Sovelletut oikeusohjeet: 
  MRL 128 § ja 140 §  
 
 Päätös         Hyväksyttiin.  
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RAKENNUSTARKASTAJAN / TEKNISEN JOHTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS- 
JA TOIMENPIDELUVAT 
 
Rak.ltk 
44 § Rak.tark. Rakennuslautakunnan tiedoksi saatetaan rakennustarkastajan / tekni-

sen johtajan myöntämät rakennus- ja toimenpidelupapäätökset ajalta  
27.5.2017 - 9.8.2017. 

   
  Liite nro 2. 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Rak.ltk 
45 § Rak.tark. Luetaan tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 
 

1. Kunnanvaltuuston päätös 23 § 15.6.2015 Hirvensalmen itäosan 
yleiskaava 
 

  2. Päätökset rakennusluvan voimassaolon jatkamiseksi 5-15 / 2017 
 
 Päätös Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT ASIAT 
 
LAUSUNNON ANTAMINEN LIEKUNE-RYÖKÄSVEDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS- 
LUONNOKSEEN JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN KOSKIEN  
MONIKKALAN KYLÄN TILAA NIRO KIINTEISTÖTUNNUS 97-412-5-112 
 
Rak.ltk  
46 §  Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa 7.9.2017 

mennessä Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutosluonnokses-
ta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

 
  Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta.  

 
Hirvensalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt Liekune-Ryökäsveden 
rantayleiskaavan 25.9.2006. Rantayleiskaavan tarkasteltavalla alueella 
on merkintä A, asuinrakennusten alue. Muutosalue rajautuu eteläpuo-
lella yleiseen venevalkama-alueeseen (LV), muutoin maa- ja metsäta-
lousvaltaiseen alueeseen (M).  
 

  Tila sijaitsee Ryökäsveden Lamminlahden läntisessä poukamassa n. 
20 km:n päässä Hirvensalmen kirkonkylältä. 
 

  Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 24.8. – 7.9. välisenä aikana. 
 

    
  Kuva: Ote voimassa olevasta kaavasta ja ote kaavaluonnoskartasta 

   
Muutoksessa asuinrakentamisen alueen (A) sijaintia ja rajausta päivite-
tään kokonaisuutena kaavan toteuttamista paremmin palvelevaksi. 
Muutoksessa rakennuspaikka siirtyy pohjoisen suuntaan kiinteistöllä ja 
laajenee noin 0,1 hehtaaria. Muu osa muutosalueesta osoitetaan maa- 
ja metsätalousvaltaisena alueena (M). 
 
Kaava-asiakirjat ovat esillä kokouksessa. 

 
 Rak.tark. Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa itse kaavaluonnoksesta 

ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
  
 Päätös Hyväksyttiin. 
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rak.ltk   
47 §  Seuraava kokous pidetään tarvittaessa 19.9.2017 klo 15:00.  
 
  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: 
 
 §§ 35 – 42, 44 - 47 
 
 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. 

 
 §§ 43 
 
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, §§ 43   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. 


