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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
23.06.2020

23.06.2020

Pirkko Ihanamäki

Esa Karjalainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Teknisen lautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje,
pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon asiointipisteessä 25.6.2020 ja julkaistaan
kunnan www-sivuilla

Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti
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§ 48
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Lappalainen
mari.lappalainen@puumala.fi
toimistosihteeri
Esityslista on lähetettävä teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään neljä
päivää ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty
sähköisesti 18.6.2020.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi. Kokouspaikka oli valtuustosali.
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§ 49
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Lappalainen
mari.lappalainen@puumala.fi
toimistosihteeri
Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä torstaina 25.6.2020 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Ihanamäki ja Esa
Karjalainen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 50
Poikkeamishakemus 623-445-13-149
PuuDno-2020-133
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Lähestymiskartta poikkeamishakemus .pdf
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa aittarakennuksen rakentamisen
mahdollistamiseksi.
Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Vesiniemen kylässä Rn:o 13:149, pinta-ala on
3560 m2.

Poikkeamislupaa haetaan Vesiniemen ranta-asemakaavan loma-asuntojen
korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA), jolle kaavamääräysten mukaan saa
rakentaa yhden enintään 100 k-m2:n suuruisen yksikerroksisen loma-asunnon sekä

sen yhteydessä olevan tai erillisen enintään 30 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen.
Lisäksi saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden varasto-/huoltorakennuksen ja
käymälän, joiden pinta-ala on yhteensä enintään 20 k-m2.

Rakennuspaikalla on nykyisin lomarakennus 59 k-m2, rantasauna 16 k-m2 ja

talousrakennus 10 k-m2 sekä harvaseinäinen puuliiteri. Kiinteistön yhteenlaskettu
käytetty kerrosala on tällä hetkellä 85 k-m2.
Kiinteistön omistaja hakee nyt poikkeamislupaa 36 k-m2 talousrakennuksen

rakentamiseksi. Uuden talousrakennuksen koko olisi näin ollen 16 k-m2 suurempi
kuin mitä voimassa oleva kaavamääräyksissä sallitaan. Rakennusten lukumäärästä
haetaan myös poikkeamista. Rakennetun ja haetun rakennusten
kokonaisrakennusmäärä olisi 121 k-m2. Kiinteistön kokonaisrakennusoikeuden
ylitystä ei tulisi.

Hanketta ja poikkeamisluvan tarvetta perustellaan sillä, että tarvitaan erilaista tilaa
kuin kaavassa on määritelty. Tontin rakennusoikeus ei ylity. Tontin rakennukset ovat
väljästi aseteltu toisiinsa nähden.
Naapureita on kuultu. Naapureilla ei ole ollut muistutettavaa
poikkeamishakemuksesta.
Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.
Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta
haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle.
Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden
saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien
tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan
merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai
muita vaikutuksia.
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Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan talousrakennuksen
rakentamisen mahdollistamiseksi Puumalan kunnan Vesiniemen kylän kiinteistölle
623-445-13-149 edellä esitetyn perusteella.
Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 26.6.2020.
Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä
ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus
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§ 51
Poikkeamishakemus 623-446-1-86
PuuDno-2020-135
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 Poikkeamishakemus lähestymiskartta.pdf
2 Asemapiirros.pdf
Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon, rantasaunan
ja grillikatoksen rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3
määriteltyä rakennusten vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden
mukaista rantaviivaa.
Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Leskelä kylässä Rn:o 1:86, pinta-ala 2710 m2.
Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-SuurSaimaan
osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA).
Rakennuspaikalla on tällä hetkellä vanha rantasauna, loma-asunto, aitta ja grillikatos.
Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur Saimaan osayleiskaavan mukainen loma-asunnon
rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-
asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu
rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa
edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin
etäisyydelle rantaviivasta, rantasaunan sijoittumista 15 m etäisyydelle ranta viivasta ja
grillikatoksen sijoittumista vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. Kiinteistön
omistajalla on tarkoitus rakentaa paikalle 64 k-m2 suuruinen vapaa-ajan asunto, 15 k-
m2 suuruinen rantasauna, 26 k-m2 suuruinen aitta, grillikatos ja 10 k-m2 suuruinen
autokatosvarasto. Haettujen rakennusten yhteenlaskettu rakentamisen määrä olisi
115 k-m2.

Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan, rantasauna olemassa
olevan rantasaunan kohdalle, loma-asunto aikaisemman aittarakennuksen taakse,
grillikatos olemassa olevan grillikatoksen kohdalle sekä uusi aittarakennus tontin
takaosaan.
Hakijoiden perustelut poikkeamiselle. Rakennuksia ei pystytä tontilla olevien
korkeuserojen ja kallioisuuden takia sijoittamaan muualle, jotta saadaan myös
nykyaikainen jätevesien käsittely toteutettua. Rakennusten paikat ovat valittu huolella
että kalliota ei tarvitse louhia ja räjäyttää. Rakennusten sijoittamisessa on tarkasti
huomioitu etäisyydet toisistaan(paloturvallisuus) ja korkeuserot maastossa.
Naapureita on kuultu.
Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla tutustumassa maastoon.

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
23.06.2020

5/2020

8 (18)

Kiinteistöllä ei ole muita mahdollisia rakennuspaikkoja loma-asunnolle, rantasaunalle
eikä grillikatokselle kuin hakijan ehdotetut paikat, jotta maastoa ei tarvitse louhia ja
etäisyydet rakennuksista toisiin tulee riittävät paloturvallisuuden takia.
Rakennuspaikka on vanha rakennuspaikka, jossa on olemassa olevia rakennuksia.
Vanhoja jo huonoon kuntoon menneitä rakennuksia puretaan uusien rakennuksien
tieltä.
Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennusten sijoittamiset asemapiirroksessa
esitetyille paikoille on perusteltua. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa
kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön
suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei
aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon
rakentamiseen noin 19 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta, rantasaunan rakentamiseen noin 9 metriä keskivedenkorkeuden
mukaisesta rantaviivasta sekä grillikatoksen rakentamiseen noin 7 metriin
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Leskelän kylän
kiinteistölle 623-446-1-86 edellä esitetyn perusteella.
Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 26.6.2020.
Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä
ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus
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Tekninen lautakunta, § 42,28.05.2020
Tekninen lautakunta, § 52, 23.06.2020
§ 52
Urheilukentän saneeraus
PuuDno-2020-112
Tekninen lautakunta, 28.05.2020, § 42
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 § 42 liite 1 työselostus (003) LIITE.pdf
2 § 42 liite 2urakkatarjouspyyntö LIITE.pdf
3 § 42 liite 3 pohjapiirustus LIITE.pdf
4 § 42 liite 4 Rakennekerrokset LIITE.pdf
Rakennushankkeessa Puumalan urheilukentän juoksuratojen pinnoitteet ja ratojen
reunakiskojet uusitaan, samoin sisäkentän suorituspaikkojen Novotan-pinnoitteet
alusrakenteineen. Myös hyppy- ja heittolajien suorituspaikat uusitaan tai korjataan.
Novotan-pintaiselle alueelle maalataan muiden rajamerkintöjen lisäksi noin 50 metrin
pituiset juoksuradat pariharjoittelua varten.
Vanhat pintarakenteet, myös Novotanin alla oleva huonokuntoinen asfaltti, puretaan
pois ennen uusia rakenteita. Juoksuratojen pintaan tulee 50 mm paksuinen
punamurske. Toimenpiteet on kokonaisuudessaan kuvattu hankkeen
työselostuksesta, joka on oheismateriaalina.
Urheilukentän suorituspaikkojen ja katsomon korjaukseen on Puumalan
kunnanvaltuusto päättänyt myöntää 300 000 euron investointimäärärahan.
Hankkeelle on haettu vuoden 2019 puolella valtionavustusta
liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Talousarviossa
koko urheilukentän kunnostushankkeen aluehallintovirastolta saatavaksi
valtionavustukseksi arvioitiin 100 000 euroa. Aluehallintovirastolta saatiin 18.5.2020
päätös 70 000 euron avustuksesta.
Urheilukentän korjaustöistä pyydettiin tarjoukset kahdeltatoista paikalliselta,
pääasiassa maansiirtoalan yritykseltä. Määräaikaan 19.5.2020 mennessä tarjouksia
saatiin vain yksi. Tämä tarjoushinta ylitti julkisia hankintoja koskevan kansallisen
kynnysarvon, joka on rakennushankkeissa 150 000 euroa. Kansallisen kynnysarvon
ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa eli kansallisissa
hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kohteen hankintamallissa, avoimessa
menettelyssä, kaikki halukkaat voivat hankintalain mukaan tehdä tarjouksen, mikäli
hankinnan arvo ylittää 150 000 euroa. Kilpailutus tapahtuu julkaisemalla hankinnasta
ilmoitus kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) siten,
kuin siitä on erikseen asetuksella säädetty ja kauppa- ja teollisuusministeriön
hyväksymissä ilmoituslomakkeissa edellytetty.
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Hankinta voidaan keskeyttää myös, mikäli hankinnasta on saatu vain yksi
hyväksyttäväksi katsottava tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua
hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.
Edellä kuvatuista syistä urheilukentän korjaustyöurakan hankinta tulee keskeyttää.
Hankintayksikkö eli kunta ei voi tehdä yli 150 000 euron arvoista hankintaa ilman
hankintalain vaatimaa kansallista kilpailutusta. Keskeyttämisperusteeksi riittää myös
se, että tarjouksia on ainoastaan yksi.
Hanke kilpailutetaan kesäkuun aikana asianmukaisesti edellä mainitulla tavalla ja
päätös hankinnasta tehdään kesä-heinäkuun vaihteessa. Rakentamisen alkuperäiselle
aloitusajankohdalle 27.7.2020 ei näyttäisi siten tulevan viivettä.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää keskeyttää urheilukentän korjaustyön
urakkahankinnan esittelytekstin perustein ja kilpailuttaa kohteen uudelleen
kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla.

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 23.06.2020, § 52
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 § 52 liite 1 työselostus (003) LIITE.pdf
2 § 52 liite 2urakkatarjouspyyntö LIITE.pdf
3 § 52 liite 3 pohjapiirustus LIITE.pdf
4 § 52 liite 4 Rakennekerrokset LIITE.pdf
28.5.2020 keskeytetty Puumalan urheilukentän korjaustyön urakkakilpailutus on ollut
esillä kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2.6.
-22.6. 2020.
Maanantaihin 22.6.2020 klo 14.00 mennessä saapuneiden tarjousten avauspöytäkirja
(oheismateriaalina) ja esitys urakoitsijan valinnasta esitellään kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää Puumalan kunnanhallitukselle, että se hyväksyy
Sorakola Oy:n tekemän tarjouksen urheilukentän saneerauksesta hintaan 219 000,00
euroa, alv 0%.
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§ 53
Oikaisuvaatimus maisematyölupaan 623-415-3-50
PuuDno-2020-118
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@puumala.fi
ympäristösihteeri
Liitteet

1 Maisematyölupa_Metsähallitus_Metsä_Oy.pdf
Puumalan kunnan ympäristösihteeri on viranhaltijapäätöksellään myöntänyt
Metsähallitus Metsätalous Oy:lle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen
maisematyöluvan 5/2020 päätöksen antopäivän ollessa 25.5.2020. Lupa koskee
metsän hakkuuta Laakko 623-415-3-50 kiinteistöllä. Alueella on Laakon tilan ranta-
asemakaava.
Valitusaikana lupapäätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus, jonka sisältö on seuraava:
"Ehdotan alueilla suunniteltuun avohakkuu metsätoimenpiteenä säästöpuuhakkuuta
avohakkuuna jossa alueelle jää enemmän säästöpuuta. Perustelen asiaa siksi että
toimenpiteellä huomioidaan ilmastonmuutokselliset asiat sekä luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen alueella." Oikaisuvaatimuksen jättäjä on kaava-
alueella olevan lomakiinteistön omistaja.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Koska suunnitelman mukaiset hakkuut eivät vaikeuta alueen käyttämistä kaavan
mukaiseen tarkoitukseen, eikä toimenpiteestä aiheudu maiseman turmeltumista (MRL
140 §), tekninen lautakunta hylkää lupapäätöksestä jätetyn oikaisuvaatimuksen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Metsähallitus Metsätalous Oy, kiinteistön 623-415-3-48 omistaja, Etelä-Savon ELY
keskus
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§ 54
Syksyn 2020 kokousaikataulu
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Hallintosäännön 88 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous
pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Päätetään kokouksessa.
Päätös
Tekninen lautakunta päätti kokoontua syksyllä 2020 seuraavasti:
To 24.9.2020 klo 17
To 29.10.2020 klo 17
To 26.11.2020 klo 17
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§ 55
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Lappalainen
mari.lappalainen@puumala.fi
toimistosihteeri
Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.-16.6.2020.
Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 16 Rakennuluvat 20.5.2020, 22.05.2020
§ 17 Rakennusluvat 5.6.2020, 08.06.2020
Tekninen johtaja
§ 5 Sataman siivoussopimus 2020/ Puumalan 4H yhdistys ry, 02.06.2020
Ympäristösihteeri
§ 6 Metsähallitus Metsätalous Oy, 22.05.2020
§ 7 Metsähallitus Metsätalous Oy, 22.05.2020
§ 8 Metsähallitus Metsätalous Oy, 22.05.2020
§ 9 Maisematyölupapäätös, 12.06.2020
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä viranhaltijapäätöksiin kuntalain 92 §:n
mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 56
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Mari Lappalainen
mari.lappalainen@puumala.fi
toimistosihteeri
Liitteet

1 Liite_ Essoten vammaispoliittinen ohjelma 2020-2023.pdf
2 Liite_ Vammaisten henkilöiden osallistaminen kunnalliseen päätöksentekoon.pdf
3 Liite_ Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpano.pdf
1. Asemakaavaliittymän rakentaminen Kantatielle 62, Puumala
2. Imatra - Huutokoski voimajohdon rakennustyöt alkavat
3. Pöytäkirjaotteet:
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 35: Essoten alueen vammaispoliittinen
ohjelma 2020-2023. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa Essoten alueen
vammaispoliittisen ohjelman 2020-2023 tiedoksi Puumalan kunnanhallitukselle,
hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle. Vanhus- ja vammaisneuvosto
toivoi, että kunnan kaikki toimialat toimivat ohjelman toimintalinjauksien ja
toimenpiteiden mukaisesti. Essoten alueen vammaispoliittinen ohjelma on liitteenä.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 36: Vammaisten henkilöiden osallistaminen
kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa
vammaisten henkilöiden osallistamisesta kunnalliseen päätöksentekoon
kunnanhallitukselle, hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja
toimeenpantavaksi. Kirje liitteenä.
- Vanhus- ja vammaisneuvosto 3.3.2020 § 37: Suomen avoimen hallinnon
toimintaohjelman toimeenpano. Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti saattaa Suomen
avoimen hallinnon toimintaohjelman toimeenpanon kunnanhallitukselle,
hyvinvointilautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tietoon ja toivoo, että ne
huomioivat sitoumukset ja kehittävät avointa hallintoa toiminnassaan.
Toimintaohjelma on liitteenä.
4. Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Hallintovalitus
§50, §51, §53
Hallintovalitus

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 antopäivästä.
Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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 liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
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– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä
oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki
11.12.2015 / 1455.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan
kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
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Muutoksenhakukielto
§52
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

