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OSALLISTUJAT
Läsnä

Nimi
Kukkonen Tommi
Ahola Niina
Mikkonen Ilpo
Oikkonen Anu
Seppäläinen Hanne
Samuli Kakko
Mikko Litmanen
Kykkänen Lauri
Antti Hirvikallio
Kari Kuuramaa
Laine Osmo
Koskimäki Joel
Heiskanen Anne

Poissa

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
tekninen johtaja, esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä
rakennustarkastaja
kunnanrakennusmestari
maankäyttöinsinööri
kunnanjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
nuorisovaltuuston edustaja
varajäsen

Lisätiedot

Marttinen Milko
Kähärä Lasse
Juha Tielinen

Allekirjoitukset
Tommi Kukkonen
puheenjohtaja

Samuli Kakko
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
1-9
Pöytäkirjan tarkastus

Taipalsaaren kunta
Anne Heiskanen
pöytäkirjantarkastaja

Hanne Seppäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään hallintosäännön 149 §:n mukaisesti nähtävänä kunnan
verkkosivuilla, siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Ptk tark.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Tekla 20.01.2022 § 1

319/00.02.10/2021
Esityslista on lähetetty hallintosäännön § 128 - 130 mukaisesti sähköisesti
14.1.2021 toimielimen jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai -velvollisuus. Esityslista julkaistaan lisäksi kunnan verkkosivuilla.
Päätös

Hyväksyttiin
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Pöytäkirjan tarkastajat
Tekla 20.01.2022 § 2

174/00.02.06/2021
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja asetetaan nähtäville kunnan
verkkosivuille hallintosäännön 148 - 149 §:n mukaisesti siten kuin
kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään. Pöytäkirjan tarkastajat
valitaan kokouksessa.
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Heiskanen ja Hanne
Seppäläinen
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Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen
Tekla 20.01.2022 § 3

172/00.02.06/2021
Valmistelija: Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Kuntalain 92 § kuuluu seuraavasti:
"Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen."
Edelleen Kuntalain 92 §:ssä todetaan seuraavaa:
"Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen
ajan kuluessa, jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:
1.
2.
3.

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai
toimitusmenettelyä koskevia asioita;
yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai
sosiaalitoimen asioita;
51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle
siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat

Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen
viranomaisen päättämän asian. Valtuuston 19.12.2018 hyväksymän
hallintosäännön 37 §:n mukaan kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun
ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on
päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta,
määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Viranhaltijapäätökset julkaistaan kunnan verkkosivuilla kuntalain 140
§:n mukaisesti.
Oheismateriaali

Rakennustarkastajan julkipanolistat 4.12. – 13.1.2021
Viranhaltijapäätökset 4.12. – 14.1.2021
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Tj

Tekninen lautakunta toteaa, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista
otto-oikeutta. Viranhaltijapäätökset merkitään lautakunnan tietoon
saatetuiksi.

Päätös

Hyväksyttiin
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Lisämääräraha Saimaanharjun koulun kattoremonttiin
Tekla 20.01.2022 § 4
208/00.02.01/2021
Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Saimaanharjun koulukeskuksen lasikatto vuotaa vettä. Vesivuodon takia
tekninen toimi on rakennuttanut vaurioituneen katteen päälle
säänsuojauksen ja suorittanut kohteessa tutkimuksia ja purkutöitä vuotoon
liittyen. Lasikaton tiivistyksissä ja siihen liittyvissä pellityksissä on puutteita,
jotka on korjattava välittömästi. Koko koulun läpi kulkevan käytävän
matkalla lasikate ei vuoda, mutta korjaukset on tehtävä koko käytävän
osalta, jotta vältytään samanlaisilta vuodoilta jatkossa.
Korjauskustannukset suojahuppuineen ja muine korjauksineen ovat noin
50 000 €. Säänsuoja tullaan pitämään koulun katolla suojaamassa
rakenteita välttyäksemme lisävuodoilta ja vaurioilta niin pitkään, että kaikki
vuodoista vahingoittuneet rakenteet on korjattu eikä vuotoja enää tule.

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että
korjaukseen varataan vuoden 2022 talousarvioon investointeihin 50 000 €
määräraha korjaustöiden loppuunsaattamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
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07.10.2021
20.01.2022

Päihänniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, ehdotusvaihe
Tekla 07.10.2021 § 91

Valmistelija

Maankäyttöinsinööri, Antti Hirvikallio
Kaavamuutoksen tavoitteena on kumota nykyinen ranta-asemakaava
eteläosan alueelta ja osoittaa kyseiset rakennuspaikat (6 kpl)
asuinrakentamiseen yleiskaavan muutoksessa. Maanomistajien
tavoitteena on sallia alueella ympärivuotinen asutus.
Maanomistajat ovat valinneet kaavamuutoksen laatijaksi Karttaako Oy:n.
Kaavahankkeen käynnistymisestä on tiedotettu vuoden 2021
kaavoituskatsauksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen on perusteltua. Korvaava
yleiskaava ohjaa riittävällä tasolla alueen maankäyttöä.
Tekninen lautakunta hyväksyy Karttaako Oy:n kaavan laatijaksi ja päättää
asettaa laaditut luonnosvaiheen asiakirjat MRA 30 §:n mukaisesti
nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekla 20.01.2022 § 5
267/10.02.03/2021
Valmistelija

Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
Kaavaluonnos oli MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 18.10 – 16.11.2021
välisenä aikana. Kaakkois-Suomen ELy-keskus antoi luonnosvaheesta
lausunnon; huomautuksia ei jätetty.
Kaavoittajan vastine ELY-keskuksen lausuntoon ilmenee
kaavaselostuksen kappaleesta 3.3.2.
Kaavoittaja on valmistellut 7.12.2021 päivätyt kaavaehdotusasiakirjat.
Ranta-asemakaavan korvaava yleiskaavaehdotus oli ehdotuksena
nähtävillä joulukuun 2021 aikana.
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07.10.2021
20.01.2022

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko Esittelijän nimi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa 7.12.2021 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.
Tänä aikana kuullaan tarpeelliset viranomaiset ja osalliset.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Tikkalan ranta-asemakaavan kumoaminen, ehdotusvaihe
91/10.02.04/2020
Tekla
Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
Tikkalan alueen rantakiinteistöjen maanomistajat ovat tiedustelleet
mahdollisuutta ranta-asemakaavan muuttamiseen. Voimassa oleva rantaasemakaava on vuodelta 1974 ja se on pahasti vanhentunut. Kaavan
laatijaksi maanomistajat ovat valinneet Karttaako Oy:n.
Oheismateriaali

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tj
Tekninen lautakunta toteaa MRL 74 §:n mukaisten ehtojen täyttyvän tässä
ranta-asemakaavahankkeessa. Lautakunta merkitsee tässä vaiheessa
tiedoksi asemakaavan käynnistymisen.
Vireille tulosta ilmoitetaan, kun kaavaluonnos sekä sitä vastaava
osallistumis- ja arviointisuunnitelma laitetaan nähtäville. Rantaasemakaavan laativalla yrityksellä on riittävä kokemus vastaavien
hankkeiden suorittamisesta.
Kunta näkisi parhaimpana mahdollisena lopputuloksena, että vuoden 1974
kaavasta ei jäisi mitään osia voimaan eli kaavamuutos kattaisi koko
vanhan kaavan. Lisäksi kunta laskuttaa kaavan valmistuttua
maanomistajilta voimassa olevan taksan mukaisesti prosessin hoitokulut ja
kuulemiskustannukset.
Tekla

Hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että kaikki ranta-alueella olevat maanomistajat
tulee olla kaavassa mukana.

Tekla
Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
Kaavahankkeesta neuvoteltiin ELY-keskuksen kanssa syksyllä 2020.
Neuvottelun lopputuloksena voitiin todeta, että ranta-asemakaavan
muutoksen tavoitteet ELY-keskuksen ja maanomistajan tavoitteet ovat liian
kaukana toisistaan, jotta hanketta voisi viedä järkevällä tavalla eteenpäin.
Kunnan, kaavoittajan ja maanomistajan kanssa käydyssä neuvottelussa on
päädytty siihen, että hanketta muutetaan seuraavalla tavalla:
Ranta-asemakaava kumotaan ja tehdään oikeusvaikutteinen yleiskaavan
muutos, joka ohjaa normaalisti rantarakentamista.
Yleiskaavan muutoksen käynnistäminen kuuluu kunnan
päätöksenalaiseksi ja ranta-asemakaavan kumoaminen on ns.
maanomistajakaava.
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Liitteet

- maanomistajien esitys yleiskaavamuutoksen käynnistämiseksi
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tj

Tekninen lautakunta hyväksyy maanomistajien esityksen
yleiskaavamuutoksen käynnistämisestä ja hyväksyy Karttaako Oy:n
kaavamuutoksen laatijaksi.
Ranta-asemakaavan kumoamista viedään eteenpäin yleiskaavan kanssa
ns. itsenäisenä sivuprojektina.
Maanomistajat vastaavat kaavamuutosten kustannuksista voimassa
olevan kaavoitushinnaston mukaisesti.
Ranta-asemakaavan kumoamisen luonnosvaihe toteutetaan laittamalla
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville sekä tiedottamalla
maanomistajia.

Tekla

Hyväksyttiin.

Tekla
Valmistelija: Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
Yleiskaavan muutoksesta ja ranta-asemakaavan kumoamisesta pidettiin
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.2 - 26.3.2021 välisenä
aikana.
Kaavoittaja on laatinut 31.3.2021 päivätyt kaavaluonnosasiakirjat
yleiskaavasta ja ranta-asemakaavan kumoamisesta.
Kumoamisesta kaavaselostus laaditaan ehdotusvaiheessa: samoin
tilastolomakkeet.
Yleiskaavamuutoksen mitoitustarkastelu rakennuspaikkojen osalta
perustuu kunnan, konsultin ja maanomistajien kanssa yhteistyössä
laadittuun laajaan kokonaisharkintaan, jonka perusteina ovat nykyinen
erittäin tehokas ranta-asemakaava ja rakennuskanta, nykyisen yleiskaavan
mitoitusperusteet, kunnan rakennusjärjestys, alueelle tehty luontoselvitys
ja kattavat maastotyöt. Kaavamuutoksessa on osoitettu alueelle 13
omarantaista ja kaksi takamaan rakennuspaikkaa (vastaa yhtä
omarantaista paikkaa). Todellista rantaviivaa alueella on 2,6 kilometriä,
joten mitoitukseksi muodostuu 5,4 rakennuspaikkaa / todellinen
rantaviivakilometri. Kaikki rakentaminen tapahtuu selkävesien kohdalle ja
alueen rantaviiva on muutenkin hyvin suoraviivainen, joten vastarannan
läheisyydestä johtuvia muuntokertoimia ei ole tarpeen käyttää tässä
yhteydessä. Lähtökohdat huomioon ottaen mitoitus on kohtuullinen ja
maanomistajien tasapuolinen kohtelu huomioon ottava. Alueelle jää
edelleen merkittäviä yhtenäisiä vapaan rannan jaksoja (Toraksinniemen
länsiosa, Lintuinlahden itäosa, Pellinlahti ja Siikolampi).
Tarkemmat kaavan sisältöperusteet ilmenevät kaavaselostuksen
kappaleesta 3.1.
Oheismateriaali

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
- Yleiskaavaluonnos kartta merkintöineen
- Yleiskaavaselostus

TAIPALSAAREN KUNTA
Tekninen lautakunta

PÖYTÄKIRJA
§6

1/2022

12

20.01.2022

- Ranta-asemakaavan kumoamisen kartta
- Luontoselvitys
Tj

Tekninen lautakunta päättää asettaa 31.3.2021 päivätyt
kaavaluonnosaineistot nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 päivän ajaksi.
Tänä aikana kuullaan osalliset ja viranomaiset.

Tekla

Hyväksyttiin.

Tekla 20.01.2022 § 6
230/10.02.03/2021
Valmistelija

Antti Hirvikallio, maankäyttöinsinööri
p. 040 835 7826
antti.hirvikallio@taipalsaari.fi
Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä ja osallisilla oli mahdollisuus antaa
siitä palautetta 1. - 30.7.2021 välisenä aikana. Luonnosvaiheesta ei jätetty
huomautuksia. Viranomaisten näkemykset on käsitelty
yleiskaavamuutoksen vastaavassa vaiheessa.
Alueen voimassa oleva ja kumoamisen kohteena oleva Tikkalan rantaasemakaava on voimassa olevista kaavamuodoista vahvin ja sitä on siis
noudatettava toistaiseksi alueella. Kaava hyväksyttiin valtuustossa
17.6.1974 ja vahvistettiin 18.4.1975.
Vanhassa ranta-asemakaavassa alue on rakenteeltaan mökkikylämäinen
ja siinä on useita yhteiskäyttöalueita (yk), jotka ovat kortteleiden käytössä.
Ranta-asemakaavassa alue on osoitettu pääosin loma-asuntoalueeksi
(RH) tai maatalousalueeksi (M). Rannalla sijaitsee lisäksi useita
venevalkamia (LV) ja uimarantoja (UV), jotka ovat niin ikään
yhteiskäytössä. Osa kaavan lounaiskulmasta jäi aikanaan vahvistamatta.
Ranta‐asemakaavan kumoaminen menee hyväksyntään, kun
osayleiskaavan muutos on ensin saanut lainvoiman. Kunnanvaltuuston on
tarkoitus hyväksyä osayleiskaavan muutosehdotus talvella 2022 sen oltua
nähtävillä 3.1.-1.2.2022.

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa 4.1.2022 päivätyt
kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti ehdotuksena nähtäville 30
päivän ajaksi. Tänä aikana kuullaan tarpeelliset viranomaiset ja kaavan
osalliset.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Teknisen lautakunnan kokousaikataulu
Tekla 20.01.2022 § 7
290/00.02.06/2021
Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Teknisen lautakunnan kevään ja kesän 2022 kokousaika ehdotukset:
24.2.2022 klo 16.30
24.3.2022 klo 16.30
21.4.2022 klo 16.30
19.5.2022 klo 16.30
16.6.2022 klo 16.30
25.8.2022 klo 16.30

Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää kevään ja kesän 2022 kokousajat esitetyn
mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite: Merenlahden kylätalon yhteyteen ulkoliikuntasali
40/00.02.00/2021
Kv 16.06.2021 § 35
Jarkko Husu jätti Husun, Kimmo Kylämiehen ja Harri Nenosen
allekirjoittaman valtuustoaloitteen, missä esitetään "Merenlahden kylätalon
yhteyteen ulkoliikuntasali".
Liite

- Valtuustoaloite 16.6.2021: Merenlahden kylätalon yhteyteen
ulkoliikuntasali

Kh 28.06.2021 § 130
Valmistelija:
Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi
Teknisiin palveluihin ja ulkoalueisiin liittyvä valtuustoaloite.
Oheismateriaali

- Valtuustoaloite 16.6.2021: Merenlahden kylätalon yhteyteen
ulkoliikuntasali

Kj

Kunnanhallitus päättää siirtää aloitteen valmistelun tekniselle toimelle.

Kh

Hyväksyttiin.

Tekla 20.01.2022 § 8
258/00.02.00/2021
Valmistelija

Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
Taipalsaaren kunnan kunnanvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelmaan
vuodelle 2022 30.000 € määrärahan Merenlahden urheilukentän
ympäristön kehittämiseen. Suunnittelutyö alueen kehittämiseksi
käynnistetään talvella 2022.
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Esittelijä

Tekninen johtaja Samuli Kakko

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle vastineen
valtuustoaloitteeseen yllämainituin kommentein.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavalla lisäyksellä: Hanke toteutetaan
yhteistyössä kunnan ja alueen käyttäjien ja maanomistajien kanssa.
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Teknisen lautakunnan ilmoitus- ja muut asiat
Tekla 20.01.2022 § 9

176/00.02.06/2021
Valmistelija: Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi
– Talousvesitutkimus lähtevä vesi 15.12.2021
– Talousvesitutkimus raakavesihana 15.12.2021
– JHV julkaisulista vk 47
– JHV julkaisulista vk 49
– JHV julkaisulista vk 50

Tj

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

16

TAIPALSAAREN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

1/2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9
TAIPALSAAREN KUNTA
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei ole muutoksenhakuoikeutta
(KuntaL 136 §).
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3, § 7

MUUTOKSENHAKUOHJEET
Pöytäkirja on 25.1.2025 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:1,2,4,5,6,8 ja 9
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 3 ja 7
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle
oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Taipalsaaren tekninen lautakunta
Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
Sähköposti: kirjaamo@taipalsaari.fi
Pykälät: 3 ja 7
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

HANKINTAOIKAISUOHJE
Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas
eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Pykälä:
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puh: 029 564 2502, Faksi: 029 564 2501
Kunnallisvalitus,
Pykälät:

Valitusaika 30 päivää
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Valitusaika 30 päivää

Pykälät:
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika 14 päivää

Pykälät:
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan
päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tietoon silloin kun päätös on kuntalain 140 §:n
mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Sähköisesti lähetetyn päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Vaikutuksiltaan vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta valituksen voivat tehdä ne, joiden
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Alueellisella ympäristökeskuksella ja
muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan
liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä tai rakennusjärjestyksellä on
vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa
toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt
virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Pelkästään kunnan jäsenyyden perusteella valitusoikeutta ei ole silloin, kun kyse on vaikutuksiltaan
vähäisenä pidettävästä asemakaavan muutoksesta (MRL 191 § 3 mom.).
Hankinta-asiaa koskevan päätöksen tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota
asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa viranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai omalla vastuulla lähetin välityksellä tai postitse.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin)
katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät:

TAIPALSAAREN KUNTA
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Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 260
euroa hallinto-oikeudessa. Mikäl hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakjan
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä
tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15 -kohdan perusteella
myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.
Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan otteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

