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§ 11
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Väyrynen
pasi.vayrynen@rautalampi.fi
vs. rakennustarkastaja
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden (Rautalammin kunnan hallintosääntö 134 §).
Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsutaan koolle KunL:n 103:n mukaan.
Kuntalain 103 §:n nojalla muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle hallintosäännön 127 - 130 §:ien
mukaisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielinten päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt
ole esteenä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus,
toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää
ennen kokousta tai toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistat julkaistaan kunnan
verkkosivulla.
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 12
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Väyrynen
pasi.vayrynen@rautalampi.fi
vs. rakennustarkastaja
Rautalammin kunnan hallintosäännön 146 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan sisällöstä ja sen pitämisestä vastaa
puheenjohtaja. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Pöytäkirjan tarkastaa voimassa olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa
paikalla ollutta toimielimen jäsentä tai varajäsentä. Toimielin valitsee tämän
kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
Päätös
Kari Laitinen ja Maiju Haataja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.
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§ 13
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Väyrynen
pasi.vayrynen@rautalampi.fi
vs. rakennustarkastaja
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä
(Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137 mukaan
toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu,
ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista
asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Työjärjestys hyväksyttiin.
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§ 14
Ympäristölautakunnan tilinpäätöstiedot vuodelta 2021
RauDno-2022-177
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Väyrynen
pasi.vayrynen@rautalampi.fi
vs. rakennustarkastaja
Liitteet

1 Tekstiosat_ympltk_tp2021.pdf
2 Tuloslaskelma_Ympltk_2021.pdf
Ympäristölautakunnan toimintakertomukset rakennusvalvonnan ja
ympäristönsuojelun osalta sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 esitetään liitteenä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Ympäristölautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi annetut toimintakertomukset
sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2021 ja esittää ne kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
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§ 15
Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee kiinteistöä 686-408-14-24
KATRILA.
RauDno-2022-175
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Väyrynen
pasi.vayrynen@rautalampi.fi
vs. rakennustarkastaja
Liitteet

1 RAKENNUSJÄRJESTYS_1-11-2017 26.pdf
2 hankavesi_maaraykset.pdf
3 Karttaote_Katrila.pdf
4 Asemapiirros_Katrila.pdf
Asia
Poikkeaminen MRL 171§
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen
nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä,
määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.
Asian vireille tulo
Hakemus on saapunut 14.3.2022.
Rakennuspaikka
686-408-14-24
Sirkansaari, 77700 RAUTALAMPI
Kiinteistön nimi
Katrila
Pinta-ala
5700 m2
Rakennettu kerrosala
10 k-m2 (sauna)
Hakija(t)
Keinänen Anu ja Jyrki
Museokatu 21 A9
00100 Helsinki
Toimenpide
Talousrakennuksen rakentaminen (50k-m2).
Kuuleminen
Rakennustarkastaja on poikkeamishakemusta käsitellessään harkinnut, että
naapureiden enempi kuuleminen katsotaan tarpeettomaksi, koska rakennushankeen
ei arvioitu loukkaavan muiden etua tai aiheuttavan merkittävää haittaa muille
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asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys 8§
Naapureiden kuuleminen, MRL 173 §).
Poikkeus
Rautalammin rakennusjärjestyksestä poikkeava rakentaminen.
MRL 171 § () Poikkeamista haetaan osayleiskaavoitetulle alueelle (MU).
Lisäselvitys
Kaavoitus: Alueella on voimassa Hankaveden-Kalajajärvi ympäristön osayleiskaava.
Alue on merkitty kaavamerkillä (MU), joka kaavamerkintöjen mukaan on maa- ja
metsätalousvaltainen alue, jolla on ohjaamistarvetta ja / tai Ympäristöarvoja.
Kiinteistölle 686-408-14-24 on kaavassa merkintä s, joka mahdollistaa sauna- ja
talousrakennuksen rakentamisen alueelle. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään 60 k-m2.
Toimenpiteen tarkempi sisältö:
Kyseessä on talousrakennuksen (50 k-m²) rakentaminen. Poikkeaminen tapahtuu
Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksessä määrätystä rantaetäisyydestä (rakennus
alle 100 k-m2, etäisyys rantaviivasta vähintään 25 metriä).
Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa.
Tieyhteys:
Venevalkama- ja auton parkkeerausoikeus tilalla 686-408-14-25 LAAKKOLA.
Vesi- ja jätevesihuolto:
Jätevesien käsittelyn osalta rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää
yksityiskohtainen suunnitelma jätevesijärjestelmän rakenteesta ja sijoituksesta
tontilla. Suunnitelman tulee täyttää haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä
annetun asetuksen (157/2017) vaatimukset.
Naapurin huomautukset

Liitteet
Yleiskartta
Asemakuva
Rautalammin kunnan rakennusjärjestys § 22 s. 26
Kaavamääräykset

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
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Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan talousrakennuksen (50k-m²)
rakentamiseksi, Hankaveden Sirkansaaren rannalla olevalle Katrila RN:o 14:24 tilalle.
Ehdotetun päätöksen perustelut
Sijainti on perusteltu maankäytöllisin perustein. Tontti on kokonaisuutena erittäin
voimakasmuotoinen korkeusasemien osalta. Talousrakennuksen sijainnille löytyy
asemapiirroksessa esitetty luonteva paikka, jonka takana on nouseva ja ympärillä
kolmeen suuntaan laskeva rinne.
Esitetty sijainti palvelee parhaiten käyttöä, eikä aiheuta vähäistä enempää haittaa
ympäristössään verrattuna siihen, että rakennus sijoitetaan saaren korkeimmalle
kohdalle.
Talousrakennus sijoitettuna esitetylle rakennuspaikalle, toteuttaa paremmin
luonnonmukaisuuden säilymistä yleisesti tarkasteltuna. Rakennuspaikaksi esitetty
talousrakennuksen sijainti huomioi parhaiten tontin käyttöä sijoittumalla olevassa
olevan saunarakennuksen yhteyteen muodostaen rakennusryhmän.
Uuden rakennuksen rakentaminen on aina ympäristöä rasittava. Rakennusalueen
sijainnin tavoitteena on kuitenkin edistää luonnonarvojen säilymistä mahdollisimman
paljon, säästää rantakalliota ja luontoa, muotoilemalla rakennusta rinteenmuotojen
ohjaamana. Rakennuksen korkeusasemaan, muotoon ja rakennusmateriaaleihin
kiinnitetään suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota ja ne saatetaan ympäristön
kokonaisuuteen soveltuviksi.
Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteita eikä johda vaikutukseltaan merkittävään
rakentamiseen tai merkittävään ympäristö- tai muuhun haittavaikutukseen.
Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien
maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Rakentaminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171.1-3 §, 172 §, 173 §

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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§ 16
Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee kiinteistöä 686-404-1-12
Mansikkamäki
RauDno-2022-191
Valmistelija / lisätiedot:
Pasi Väyrynen
pasi.vayrynen@rautalampi.fi
vs. rakennustarkastaja
Liitteet

1 RAKENNUSJÄRJESTYS_1-11-2017 25.pdf
2 karttaote_Mansikkamäki.pdf
3 Aaemapiirros_konehalli.pdf
Asia
Poikkeaminen MRL 171§
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa säädetystä tai sen
nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä,
määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista
Asian vireille tulo
Hakemus on saapunut 28.3.2022
Rakennuspaikka
686-404-1-12
Mansikkamäentie 66, 77700 RAUTALAMPI
Kiinteistön nimi
Mansikkamäki
Pinta-ala
39,79 ha
Rakennettu kerrosala
1029 k-m2 (ok-talo, talousrakennuksia, varastotiloja)
Purettava kerrosala
Vanha puimala (n. 190 m2) puretaan ennen konehallin käyttöönottoa.
Hakija(t)
Jukka KovanenPetäjäkuja 876100 Pieksämäki
Toimenpide
Konehallin rakentaminen (276 m2)
Kuuleminen
Rakennustarkastaja on poikkeamishakemusta käsitellessään harkinnut, että
naapureiden enempi kuuleminen katsotaan tarpeettomaksi, koska rakennushankeen
ei arvioitu loukkaavan muiden etua tai aiheuttavan merkittävää haittaa muille
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asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys 8§
Naapureiden kuuleminen, MRL 173 §).
Poikkeus
Rautalammin rakennusjärjestyksestä poikkeava rakentaminen.
MRL 171 § () Poikkeamista haetaan kaavoittamattomalle alueelle.
Lisäselvitys
Kaavoitus: Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa.
Toimenpiteen tarkempi sisältö: Kyseessä on konehalli n rakentaminen (276 k-m²).
Poikkeaminen tapahtuu Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksessä määrätystä
rakennuspaikan kerrosalasta (haja-asutusalueella saa rakennuspaikan yhteyteen
rakentaa talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 300
m2).
Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa.
Tieyhteys: 9-tie, Mansikkamäentie
Liitteet
Yleiskartta
Asemakuva
Rautalammin kunnan rakennusjärjestys § 20 s. 25

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan konehallin (276 k-m²)
rakentamiseksi, Mansikkamäki RN:o 1:12 tilalle.
Ehdotetun päätöksen perustelut
Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa yritystoimintakäytössä
olevan tilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia yritystoimintaa palvelevia
rakennuksia. Uusi halli on tarkoitus rakentaa metsätaloustuotteiden varastointia
varten. Hallin vierestä on tarkoitus purkaa pois vanha puimala (190 m2), ennen uuden
hallin käyttöönottoa.
Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteita eikä johda vaikutukseltaan merkittävään
rakentamiseen tai merkittävään ympäristö- tai muuhun haittavaikutukseen.
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Poikkeamisen myöntäminen ei vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien
maanomistajien yhdenvertaista kohtelua eikä aiheuta haittaa kaavoitukselle tai
alueiden käytön muulle järjestämiselle.
Rakentaminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa
vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä
haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Sovelletut oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 72 §, 73 §, 171.1-3 §, 172 §, 173 §
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Ympäristölautakunta, § 61,22.10.2020
Ympäristölautakunta, § 17, 07.04.2022
§ 17
Päätös maa-aineslain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta.
RauDno-2020-693
Ympäristölautakunta, 22.10.2020, § 61
Valmistelijat / lisätiedot:
Johanna Mykkanen
johanna.mykkanen@konnevesi.fi
Liitteet

1 POSELY_766_2020 lausunto.pdf
2 Pakarinen tarkastus.pdf
3 Pakarinen_lupapäätös.pdf
ASIA
Päätös maa-aineslain 4§:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta.
Luvan hakija
Jori Pakarinen
Maanomistajat
Tila 686-408-6-55, HEIKKILÄ on hakijan omistuksessa.
Sijainti
Lupahakemusta koskeva kiinteistö sijaitsee Rautalammin kunnassa Rautalammin
kylässä Vennamonkankaalla 14 km Rautalammin keskustasta luoteiseen. Tarkempi
sijainti on osoitettu liitteessä 2.
Hakemuksen vireille tulo
Maa-aineslupahakemus on tullut 20.2.2020.
HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Ottomisalueen pinta-ala: 2,0 ha
Kokonaisottomäärä: 100 000 m3

Vuotuinen ottomäärä: 10 000 m3
Haettu ottamisaika: 10 vuotta
Lausunnot
Pohjois-Savon Ely-keskus toteaa lausunnossaan, että lupahakemuksen mukainen
toiminta sijoittuu Maakuntakaava 2030 ge-alueelle ja POSKI-projektissa luokitellulle
Vennamonkangas – Oraviharju harjuluontoluokitus- alueelle. Pohjois-Savon ELY-
keskus katsoo, että toiminta aiheuttaa maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia maiseman
kauneusarvojen turmeltumista ja luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten
luonnonesiintymien tuhoutumista. Näin ollen Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, ettei
toiminnalle tule alueella myöntää lupaa.
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Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole esitetty.
Päätös maa-ainesten ottohakemuksesta kokonaisuudessaan liitteenä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark
Ympäristölautakunta on tarkastanut lupahakemuksen ja päättää, että Jori Pakariselle
ei myönnetä maa-aineslain 4 §:n mukainen lupaa maa-ainesten ottamiseen
Rautalammin kylässä tilalle Heikkilä (rn:o 6:55).
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Ympäristölautakunta, 07.04.2022, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Johanna Mykkanen
johanna.mykkanen@konnevesi.fi
Liitteet

1 liite 1 Hakemus.pdf
2 liite 2 Soranottosuunnitelma Jori Pakarinen.pdf
3 Liite 3 Itä-Suomen HAO päätös 5.11.2021 dnro 20253_2020.pdf
4 Liite 4 Lausunto_317_22 POSELY 1.2.2022.pdf
5 Liite 5 Lausunto museo.pdf
6 Liite 6 24022022 Lausunto maa-ainesten ottamiseen Jori Pakarinen ymp.terveys.pdf
7 Pakarinen lupa lopullinen.pdf
Rautalammin kunnan ympäristölautakunta on hylännyt maa-aineslupahakemuksen
22.10.2020 § 61. Luvanhakija on valittanut päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen
ja Itä-Suomen hallinto-oikeus on 5.11.2021 päätöksessään 2264/2021 kumonnut
päätöksen ja palauttanut asian ympäristölautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeuden päätös perusteluineen liitteenä. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että
asiaa ratkaistaessa tulee tarvittavissa määrin selvittää myös maakuntakaavassa
todettu mahdollinen arkeologisen inventoinnin tarve.
Hakemuksen uudelleen käsittelystä on tiedotettu kuuluttamalla hakemuksesta 20.1.
-21.2.2022 Rautalammin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
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verkkosivuilla. Lupahakemuksen johdosta naapureita ei ole kuultu uudelleen, sillä
ottamissuunnitelma ei ole muuttunut aiemmasta kuulemisesta. Lupahakemuksen
uudelleenkäsittelystä on pyydetty lisäksi lausunnot Pohjois-Savon ELY –keskukselta,
ympäristöterveysviranomaiselta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta
museolta. Lausunnot liitteenä. Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole esitetty.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
Ehdotus
Esittelijä: Pasi Väyrynen, vs. rakennustarkastaja
Rautalammin kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää Jori Pakariselle
maaaineslain 6 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi lupahakemuksen
mukaisesti Rautalammin kunnan tilalle Heikkilä 686-408-6-55. Maa-ainesten
ottamisessa tulee noudattaa liitteenä olevan lupapäätöksen lupamääräyksiä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Hallintovalitus
§15, §16
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero:029 56 42500
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta haetaan
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on littettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.
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Kunnallisvalitus
§17
Kunnallisvalitusohje
VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalitusta vain
se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. Mikäli
alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, valvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Cantinkatu 64)
70101 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero:029 56 42500
Muu valitusviranomainen:(vesilain- ja ympäristönsuojelulain asiat)
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Valitukset voi tehdä myös hallinto- ja ertyistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus2.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaikaa on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessaä tavallista sähköoistä tiedoksiantoa
asianosasisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksen tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähdävillä
yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituskirjassa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valistusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjaan on liitettävä:
päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukiolon päättymistä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on lähettevä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Muutoksenhakuasiakirjan vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään ja mitä
oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018/1383) on tarkistettu. Mikäli hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua
ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä
tuomioistuinlain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan
perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa
säädetty maksuttomaksi. Maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.
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Muutoksenhakukielto
§11, §12, §13, §14
Muutoksenhakukielto
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)

