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§ 75
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@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 20.11.2020.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§ 76
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
Tekninen lautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kunnan asiointipisteessä maanantaina 30.11.2020 sekä kuntalain 140 §:n
mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Esa Karjalainen ja Pirkko
Ihanamäki.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Tekninen lautakunta, § 64,24.09.2020
Tekninen lautakunta, § 77, 26.11.2020
§ 77
Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen
PuuDno-2015-38
Tekninen lautakunta, 24.09.2020, § 64
Valmistelijat / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 LIITE§64_Osallistumis-ja arviointisuunnitelma.pdf
Puumalan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty
kunnanvaltuustossa 2.3.2015 § 4 ja tullut voimaan 16.4.2015.
Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla
erilaisia kunnan eri alueilla. (MRL § 14)
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja
sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän
elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden
haltijalle kohtuuttomia.(MRL § 14)
Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa
ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa,
istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon
järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia
paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. (MRL § 14)
Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asia
toisin määrätty. (MRL § 14)
Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:
ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen
laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella. (MRL § 15)
Tekninen lautakunta nimeää työryhmän rakennusjärjestyksen päivittämiselle.
Työryhmään nimetään tekninen johtaja, ympäristösihteeri, rakennustarkastaja ja yksi
teknisen lautakunnan jäsen.
Liitteet: Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
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Tekninen lautakunta laittaa rakennusjärjestyksen vireille sekä hyväksyy ja asettaa
liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Tekninen
lautakunta nimeää rakennusjärjestyksen päivittämiselle työryhmän.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. Työryhmään nimettiin tekninen johtaja Kimmo Hagman,
ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, rakennustarkastaja Heikki Virta ja teknisen
lautakunnan pj. Olli Luukkonen.

Tekninen lautakunta, 26.11.2020, § 77
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 §77_Liite1_Osallistumis-ja arviointisuunnitelma.pdf
2 §77_Liite2_Rakennusjärjestysluonnos 2021.pdf
Rakennusjärjestyksen työryhmä on käynyt uutta rakennusjärjestysluonnosta läpi.
Rakennusjärjestysluonnos on tehty aikaisemman rakennusjärjestyksen pohjalle.
Rakennusjärjestysluonnokseen on siirretty valtaosa voimassa olevasta
rakennusjärjestyksen määräyksistä ja lisätty uusia ajankohtaisia määräyksiä.
Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty määritelmiä, joissa selostetaan
rakennusjärjestyksen eri käsitteitä, osoitemerkinnät saariin, lisätty rakennusoikeuksia
isompiin rakennuspaikoihin sekä kasvatettu rantasaunan sekä vierasmajan kokoa
yms. Rakennusjärjestysluonnokseen on lisätty myös lupamenettelystä vapautetut
rakennelmat osio. Toimenpiteiden ilmoituksenvaraisuustaulukkoon on joitakin
muutoksia. Rakennusjärjestykseen esitetyt muutokset ovat
rakennusjärjestysluonnoksessa punaisella tekstillä ja poistetut kohdat sinisellä
tekstillä.
Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.9. -
30.10.2020.
Liitteenä rakennusjärjestysluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Oheismateriaalina ehdotus Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen päivitykseen 2020
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä rakennusjärjestysluonnoksen ja asettaa
rakennusjärjestysluonnoksen julkisesti nähtäville 2.12.2020-2.1.2021 ajaksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 78
Rakennusvalvonnan taksa 1.1.2021 alkaen
PuuDno-2020-227
Valmistelija / lisätiedot:
Heikki Virta
heikki.virta@puumala.fi
rakennustarkastaja
Liitteet

1 §78_Liite1_Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut 2021.pdf
Rakennusvalvontamaksujen on tarkoitus kattaa lupien käsittelystä aiheutuvat
kustannukset 80-100 %:a. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä on rakennusvalvontamaksut
kattanut noin 69 % rakennusvalvonnan kustannuksista. Tänä vuonna
rakennusvalvontamaksut kattavat noin 75 % rakennusvalvonnan kustannuksista.
Rakennusvalvonnan kustannukset sisältävät rakennusvalvonnan henkilöstön
palkkakulut, rakennusvalvonnan henkilöstön matkakulut, ohjelmien kustannukset,
sisäiset hallinto-, talous-, ja toimistopalvelut sekä sisäiset tilavuokrat.
Rakentaminen Puumalassa on lisääntynyt ja mutta osaksi rakennushankkeet ovat
pienentyneet viime vuosina. Rakentaminen on tällä hetkellä enemmän vanhojen
rakennuspaikkojen täydennysrakentamista, päärakennuksien laajentamisia ja
talousrakennuksien rakentamista. Uusien rakennuspaikkojen rakentaminen on myös
jonkin verran vilkastunut.
Nykyinen taksa on tullut voimaan 1.1.2018. Yleisen kustannustason nousun ja
rakennusvalvontatyössä käytettävien ohjelmista johtuvien kustannusten vuoksi
rakennustyön valvonnasta suoritettavia maksuja on tarkistettava. Perusmaksujen
muutoksilla on pyritty myös siihen, että maksut vastaisivat myös aikaisempaa
paremmin kustakin luvasta aiheutuvia kustannuksia.
Lupamaksuja on korotettu taksaehdotukseen pääsääntöisesti n. 10 %.
Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden mukaista maksua ei olla korotettu eikä
viranomaisen kuulemisesta aiheutuvaan kustannusta.
Taksaa esitetään tarkistettavaksi liitteenä olevan muutetun taksan mukaan.
Tarkistettavien maksujen kohdalla suluissa on nykyisin käytössä olevat maksut.
Oheismateriaalina on ympäristökuntien rakennusvalvontojen taksavertailu.
Liitteenä muutettu taksa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen rakennusvalvonnasta
suoritettavat maksu-taksan ja määrää taksan voimaan 1.1.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 79
Ympäristölupamaksujen taksa 1.1.2021 alkaen
PuuDno-2020-228
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@puumala.fi
ympäristösihteeri
Liitteet

1 §79_Liite1_Ympäristölupataksa 2021.pdf
Puumalan ympäristölupamaksujen taksaa on viimeeksi tarkistettu vuonna 2009 ja se
on tullut voimaan 1.1.2010. Viime vuosina myönnettyjen lupien määrät ovat olleet
melko pieniä, eikä lupamaksuilla ole ollut toimialan talouden kannalta kovin suurta
merkitystä. Lisäksi ympäristönsuojelulain muutosten seurauksena monia kunnan
ennen ympäristöluvalla luvittamia toimintoja on siirretty rekisteröintimenettelyyn.
Myös lupakynnyksiä kuten kotieläinsuojien eläinmääriä on korotettu.
Nyt maksuihin esitetään 10 % korotusta liitteen mukaisesti.
Liitteenä muutettu taksa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja määrää taksan voimaan 1.1.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnan talouspalvelut
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§ 80
Maa-ainestaksa 1.1.2021 alkaen
PuuDno-2020-229
Valmistelija / lisätiedot:
Timo Hämäläinen
timo.hamalainen@puumala.fi
ympäristösihteeri
Liitteet

1 §80_Liite1_Maa-ainestaksa 2021.pdf
Puumalan kunnan maa-ainestaksaa on edellisen kerran tarkistettu vuonna 2007 ja se
on ollut voimassa 1.1.2008 alkaen. Viime vuosina myönnettyjen lupien määrät ovat
olleet melko pieniä, eikä lupamaksuilla ole ollut toimialan talouden kannalta kovin
suurta merkitystä. Sen sijaan voimassa olevien lupien vuosittaisista
valvontakäynneistä perittävät maksut ovat taloudenkin kannalta merkityksellisiä.
Nyt maksuihin esitetään 10 % korotusta liitteen mukaisesti.
Liitteenä muutettu taksa.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen maa-ainestaksan ja määrää
taksan voimaan 1.1.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Kunnan talouspalvelut
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§ 81
Teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023
PuuDno-2020-128
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 §81_Liite 1_Talousarvio.pdf
2 §81_ Liite 2_Kärkitavoitteet 2021.pdf
3 §81_ Liite3_Investoinnit.pdf
Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi 2021 on
ensimmäinen.
Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan tammikuussa 2020
hyväksytyn kuntastrategian linjauksia. Strategiasta on johdettu viisi kärkitavoitetta ja -
toimenpidettä tulevalle talousarviovuodelle.
Tavoitteiden lisäksi vastuualueet ovat määrittäneet toiminnalleen kriittiset
tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävänä on antaa päätöksenteon
tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä. Kriittisiä
tunnuslukuja on päivitetty vuodelle 2021 jättämällä voimaan vastuualueen toiminnan
kannalta olennaisimpia seurattavia.
Vastuuhenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat ovat yhdessä tekninen johtajan kanssa
laatineet teknisten palvelujen toimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen.
Teknisten palvelujen toimialan talousarvion toimintatulot ovat 1 731 650 euroa (TA
2019: 1 795 040 €) ja toimintakulut -3 595 590 euroa (-3 611 495 €), toimintakate on
siten -1 863 940 euroa (-1 816 455 €).
Toimintatulojen pieneneminen johtuu pääosin aikaisempaa pienemmistä
metsänmyyntituloista sekä ruokahuollon suoritteiden myyntitulojen vähenemisestä.
Toimintakulut pysyvät suunnilleen ennallaan viimevuotiseen arvioon nähden.
Vastuualuekohtainen ohjeellinen talousarvioraami on teknisten palveluiden osalla -1
856 417 €.
Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron
hankinnat ovat käyttötaloutta ja sitä suuremmat merkitään investointiosan menoksi.
Kunnan nettoinvestointeja ollaan nostamassa selkeästi eli reiluun kahteen miljoonaan
euroon, mikä olisi toteutuessaan eniten tällä vuosituhannella. Vuoden 2021
bruttoinvestointien arvioidaan olevan 2,165 miljoonaa euroa (TA 2020 1,485 M€),
joista suurimmat investoinnit ovat palvelukeskuksen 1. vaiheen peruskorjaus (400 000
€), Pistohiekan infran rakentaminen (300 000 €), kirkonkylän katujen kunnostus
(220 000 €), satama-alueen kehittäminen (200 000 €). Liikunta- ja urheilupaikkoihin
ollaan satsaamassa yhteensä 245 000 € uusimalla urheiluhallin ilmanvaihtoa,
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kohentamalla kuntorataa, peruskorjaamalla hiihtäjien huoltotiloja ja parantamalla
pesäpallokenttää. Urheiluhallin ilmanvaihtoa ollaan uusimassa kuntalaisaloitteen
pohjalta niin, että kuntosalin lisäksi myös palloiluhalliin järjestetään ilman viilennys.
Teknisen toimialan talousarvioehdotus, kärkitavoitteet ja investoinnit ovat liitteinä.
Teknisen toimialan talousarvion perustelut vuodelle 2021 ja kuntalaisaloite
urheiluhallin ilmastoinnin uusimisesta ovat oheismateriaaleina.

Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekee valtuustolle
seuraavan päätösehdotuksen:
Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen toimialan vuoden
2021 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaehdotuksen.
Päätös
Päätettiin lisätä kärkitavoitteisiin vieraslajitalkoot ja siihen liittyviä yksilöityjä
toimenpiteitä. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
26.11.2020

8/2020

12 (27)

Kunnanhallitus, § 10,20.01.2020
Tekninen lautakunta, § 82, 26.11.2020
§ 82
Kokoomuksen valtuustoaloite hiihtostadionin ja pesäpallokentän sijoittamisesta kantatie
62. varteen
PuuDno-2018-16
Kunnanhallitus, 20.01.2020, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Annakaisa Arilahti
annakaisa.arilahti@puumala.fi
hallintopäällikkö
Kokoomuksen valtuustoryhmä Martti Laine ja Pentti Lautala ovat 16.12.2019 jättäneet
seuraavan valtuustoaloitteen:
"Kunta on viime vuosina perusparantanut liikuntapaikkoja. On rakennettu uudet
tenniskentät, urheiluhallin laajennus ja ensi vuonna perusparannetaan urheilukenttä.
Nyt olisi aika laittaa kuntoon myös hiihtoon liittyvät palvelut lähtöpaikkojen osalta.
Ratahan on kunnostettu jo aiemmin ja sen linjaukset ovat tehty niin, että tuo edellä
mainittu lähtöalue palveluineen sijoitettaisiin entisen kasvihuoneen alueelle.
Em. perusteella kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta laatii entisen
kasvihuoneen alueelle yleissuunnitelman. Alueelle tulee suunnitella ainakin
hiihtolatujen lähtöpaikka, paikoistusalueet ja tarvittava huoltorakennus. Alueen
yleisilme olisi ns. hiihtoareena. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarvittavat
kaavamuutokset ja toteutusta varten rakennussuunnitelmat. Nykyinen hiihtolatujen
lähtöpaikka on ahdas tien ylityksineen. Myös tien reunassa kulkeva latu on usein
hiekkainen, mikä vaurioittaa kalliita hiihtovälineitä. Urheilukentälle tehtävät ladut
aiheuttavat routumista perusmaahan ja näin syntyy vaurioita kentän pinnoitteisiin.
Suunnittelu tulisi laajentaa koko peltoalueelle kantatien itäpuolelle. Nyt alue on
epämääräistä pusikkoa ja eikä sen ilme palvele kunnan markkinointia. Hoidettuna
alueena se antaisi siistin ja myönteisen kuvan kantatieltä. Suunnitelman
toteuttaminen tulisi aloittaa v. 2021."

Ehdotus
Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja
Kunnanhallitus päättää antaa kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen teknisen
toimialan valmisteltavaksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 26.11.2020, § 82
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Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Kokoomuksen valtuustoryhmä Martti Laine ja Pentti Lautala ovat 16.12.2019 jättäneet
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Kunta on viime vuosina perusparantanut liikuntapaikkoja. On rakennettu uudet
tenniskentät, urheiluhallin laajennus ja ensi vuonna perusparannetaan urheilukenttä.
Nyt olisi aika laittaa kuntoon myös hiihtoon liittyvät palvelut lähtöpaikkojen osalta.
Ratahan on kunnostettu jo aiemmin ja sen linjaukset ovat tehty niin, että tuo edellä
mainittu lähtöalue palveluineen sijoitettaisiin entisen kasvihuoneen alueelle.
Em. perusteella kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta laatii entisen
kasvihuoneen alueelle yleissuunnitelman. Alueelle tulee suunnitella ainakin
hiihtolatujen lähtöpaikka, paikoitusalueet ja tarvittava huoltorakennus. Alueen
yleisilme olisi ns. hiihtoareena. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään tarvittavat
kaavamuutokset ja toteutusta varten rakennussuunnitelmat. Nykyinen hiihtolatujen
lähtöpaikka on ahdas tien ylityksineen. Myös tien reunassa kulkeva latu on usein
hiekkainen, mikä vaurioittaa kalliita hiihtovälineitä. Urheilukentälle tehtävät ladut
aiheuttavat routumista perusmaahan ja näin syntyy vaurioita kentän pinnoitteisiin.
Suunnittelu tulisi laajentaa koko peltoalueelle kantatien itäpuolelle. Nyt alue on
epämääräistä pusikkoa ja eikä sen ilme palvele kunnan markkinointia. Hoidettuna
alueena se antaisi siistin ja myönteisen kuvan kantatieltä. Suunnitelman
toteuttaminen tulisi aloittaa v. 2021."
Kuntalaisten osallisuutta liikuntapalveluihin edustava LIITO-työryhmä on
kokouksessaan 4.2.2020 käsitellyt asiaa ja todennut yksimielisesti kuntoradan
kunnostamisen olevan tarpeellisempaa ja järkevää verrattuna uuden
huoltorakennuksen ja ns. hiihtoareenan rakentamiseen. LIITO-ryhmän mukaan uusi
huoltorakennus ei lisää kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta kuntoradalla.
Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 7.2.2020 tutustunut aloitteeseen ja antanut
asiasta seuraavan lausunnon: ”Nuorisovaltuusto toteaa, että on tärkeämpää käyttää
varoja nykyisen kuntoradan ja muiden liikuntapaikkojen kunnostamiseen kuin
rakentaa uusi huoltotilarakennus. Nuorisovaltuuston mielestä nykyisenkin
huoltorakennuksen käyttö on vähäistä.”
Hyvinvointilautakunta antoi kokouksessaan 23.3.2020 § 28 lausuntonsa asiasta. Sen
mielestä ensisijaisesti pitäisi kunnostaa kuntorata. Lisäksi on selvitettävä huoltotilojen
tehokkaampi käyttö pukeutumistilojen, wc:n ja saunan osalta. Ns.
kasvihuoneparkkipaikka tulisi kunnostaa LIITO-työryhmän ehdotuksen mukaisesti.
Jatkoa alueen parantamisesta tulee arvioida myöhemmin.
Puumalan Kokoomus ry:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Martti Laine on toimittanut
kuntaan täydennysehdotuksen koskien Kokoomusryhmän valtuustoaloitetta hiihdon
lähtöpaikan siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle. Täydennetty aloite:
”Puumalan Viri ry on tehnyt aloitteen pesäpallokentän kunnostamisesta ja
päällystämisestä. Ongelmana tuolla alueella on tilan ahtaus ja kunnallistekniikka.
Täydennämme kokoomusryhmän valtuustoaloitetta koskien hiihdon lähtöpaikan
siirtoa ns. kasvihuoneen alueelle. Esittämme, että myös pesäpallokentän
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rakentaminen tutkittaisiin tuolle mainitulle kasvihuoneen alueelle. Kenttä voisi palvella
hiihtoareenana, kun hiihtoreitti kulkisi kentän ympäri. Nyt tyhjänpanttina oleva
epämäärinen pusikkoalue rakentuisi ilmeeltään miellyttäväksi liikunta-alueeksi.
Martti Laine, kokoomuksen valt.ryhmän pj.”
Nuorisovaltuusto on käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan 28.4.2020 ja
antanut siitä seuraavan lausuntonsa: ”Nuorisovaltuusto toteaa, että nykyinen
pesäpallokenttä on kooltaan riittävän suuri paikalliseen pesäpalloharrastukseen eikä
kentän siirtäminen uuteen paikkaan kentän laajentamisen osalta ole tarpeellista.
Nuorisovaltuusto kiinnittää huomiota myös liikuntatuntien järjestelyihin, koska
kauempana olevalle kentälle siirtymiseen menee turhaan aikaa ja tien ylittäminen
saattaa olla vaarallista. Lisäksi nuorisovaltuusto pohti, mikä olisi nykyisen
pesäpallokentän käyttötarkoitus, mikäli pesäpallokenttä siirrettäisiin toiseen paikkaan.”
Hyvinvointilautakunta on myös käsitellyt täydennettyä aloitetta kokouksessaan
8.6.2020 ja antanut siitä seuraavan lausuntonsa: ”Hyvinvointilautakunta pitäytyy
edellisessä lausunnossaan lisäyksellä, että pesäpallokenttää ei tässä vaiheessa
siirrettäisi mihinkään.”
Vanhus- ja vammaisneuvosto esitti 7.7.2020 lausuntonaan seuraavaa:
”Kunnan tulisi ensisijaisesti kunnostaa ja ylläpitää nykyistä kuntorataa, joka on erittäin
huonossa kunnossa. Eri käyttäjäikäryhmät tulee huomioida kunnostuksessa. Ns.
kasvihuoneparkkipaikka tulee kunnostaa esteettömyys huomioiden. Se tulee pitää
käyttökunnossa ympäri vuoden. Kuntoradalle ja parkkipaikalle tulee laittaa hyvät
opasteet. Parkkipaikalla tulee olla opastaulu kuntoradan reiteistä. Nykyinen
urheilukentän huoltorakennus tulee kunnostaa. Pesäpallokentän siirto nykyiseltä
paikalta entisen kasvihuoneen alueelle ei ole järkevää. Nykyinen pesäpallokenttä tulee
kunnostaa. Entisen kasvihuonepaikan tyhjänpanttina olevan pusikkoalueen voi siistiä
puistomaiseksi lähivirkistysalueeksi. Alueen suunnittelutyöhön tulee osallistaa
käyttäjät ja eri järjestöt laaja-alaisesti.

Valtuustoaloitetta on siis käsitelty laajasti kunnan eri foorumeilla ja saatu näin hyviä
parannusehdotuksia nykyisille hiihtojärjestelyille. Alueen kehittämistä yleisilmeeltään
ns. hiihtoareenaksi ei ole kannatettu missään yhteydessä. Entisen kasvihuoneen
alueelle johtava tie ja ladun varressa oleva parkkipaikka on jo kunnostettu syksyllä
2020. Tien sekä parkkipaikan talvikunnossapidosta huolehditaan jo tulevana talvena.
Lisäksi Lohentien risteykseen on laitettu opaste parkkipaikalle. Näin kuntoradalle voi
mennä hiihtämään reittiä, jossa ei ole Peippotien ylityksiä tai ns. kamelinkyttyrän
laskemista.
Puumalan kunnan kuntorata, joka toimii talvella valaistuna hiihtolatuna, lähtee
remontoidun urheilukentän ääreltä. Kentän vieressä sijaitsee myös hiihtäjien käyttöön
tarkoitettu huoltorakennus, jota on tarkoitus kunnostaa vuonna 2021. Kunnostukseen
ollaan varaamassa 30 000 euron investointimääräraha. Kuntoradan
perusparannukseen ollaan lisäksi investoimassa 50 000 euroa. Kokoomusryhmän
täydennetyssä valtuustoaloitteessa mainittua pesäpallokenttää on tarkoitus parantaa
entisellä paikallaan asentamalla hiekkatekonurmialusta kotipesään ja kotipolulle.
Tähän toimeen ollaan varamassa 15 000 euroa. Pesäpallokentän siirtämistä pois
koulun läheisyydestä ei ole nähty järkevänä toimena.
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Vuonna 2016 valmistuneessa Puumalan taajamayleiskaavassa alue on osoitettu
retkeily- ja ulkoilualueeksi ja alueen nykyinen käyttö on kaavanmukaista. Aluetta
hoidetaan puistometsänä ja sen pusikoitumista estetään vesakonraivaustoimin ja
ylitiheän koivikon karsimisella. Yleissuunnitelman laatimiseen ja sen pohjalta tehtäviin
kaavamuutoksiin tai rakennussuunnitelmiin ei edellä kuvatuista syistä, mielipiteistä ja
päätöksistä johtuen ole tällä hetkellä tarvetta.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite
yleissuunnitelman laatimisesta ja siitä pohjautuvista jatkotoimista entisen
kasvihuoneen alueelle ei aiheuta toimenpiteitä jo tehtyjen lisäksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Aloitteen tekijät
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Tekninen lautakunta, § 32,25.03.2020
Tekninen lautakunta, § 83, 26.11.2020
§ 83
Kuntalaisaloite Puumalan Virin pesäpallojaosto
PuuDno-2019-201
Tekninen lautakunta, 25.03.2020, § 32
Valmistelijat / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 Kuntalaisaloite Puumalan Viri 4.10.2019.pdf
Puumalan Virin pesäpalloilijat ovat lokakuussa 2019 lähestyneet kuntalaisaloitteellaan
Puumalan kuntaa ehdottaen Yhtenäiskoulun pihapiirissä sijaitsevan pesäpallokentän
parannusta.
Pesäpalloharrastus on viime vuosina kasvattanut jälleen suosiotaan. Puumalan Virillä
on ollut kolmen pelikauden ajan harrastajasarjajoukkue, lisäksi PuVi:n pesäpalloilijat
ovat vetäneet lasten ja naisten pesiskerhoja.
Puumalan pesäpallokenttää on peruskunnostettu viimeksi parisen kymmentä vuotta
sitten. Tällöin asennettiin kotipesään hiekkatekonurmialue, joka on sittemmin kulunut
huonoon kuntoon.
Pesäpalloilijat esittävätkin kuntalaisaloitteessaan, että Puumalan kunta laittaisi
pesäpallokentälle, ainakin kotipesäalueelle uuden hiekkatekonurmen ja kunnostaisi
näin kenttää.
Uusi hiekkatekonurmialusta toimisi hyvin koululaisten muun liikunnan, mm.
jalkapallon, suoritusalustana.
Koko kenttäalueen muuttaminen tekonurmialustaiseksi saattaa olla teknisesti
haasteellista pelialueen läpi kulkevien kaukolämpöputkien takia.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää, että kunnan tekninen toimi selvittää kesän 2020 aikana
yhteistyössä pesäpalloilijoiden kanssa kentän tekniset toteuttamismahdollisuudet ja
kustannukset kahdelle eri vaihtoehdolle:
1. pesäpallokentän kotipesäalueelle asennetaan uusi hiekkatekonurmialue
2. koko pesäpallokenttäalueelle asennetaan uusi hiekkatekonurmialue
Selvityksessä tutkitaan myös mahdollisuus laajentaa nykyistä pelialuetta niin, että se
täyttää miesten kentän mitat. Selvitysten jälkeen asiaa käsitellään asianmukaisissa
päätöselimissä investointikohteena vuodelle 2021.

Päätös
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Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 26.11.2020, § 83
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Puumalan pesäpalloilijat esittivät kuntalaisaloitteessaan, että Puumalan kunta laittaisi
pesäpallokentälle, ainakin kotipesäalueelle uuden hiekkatekonurmen ja kunnostaisi
näin kenttää.
Hanketta on selvitetty kustannusten ja alueen käytön näkökulmasta. Koko
kenttäalueenneliömetrin pinnoittaminen hiekkatekonurmella maksaisi noin 100 000
euroa. Kentän pinta-ala, mukaan lukien vara-alueet, on noin 4600 neliömetriä ja
kenttien toimittajalta saatu kustannusarvio on 18-20 e/m2. Lisäksi
hiekkatekonurmipinnoitteen alusrakennetta olisi parannettava arviolta noin 10 000
eurolla. Kustannuksia lisäisivät vielä kentän ulkopuolelle rakennettava matala aita,
kenttäalueen laajentaminen Vanhan Puumalantien suuntaan ja lähiliikuntapaikan
laitteiden siirtokustannukset. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannukset olisivat
noin 130-150 000 euroa.

Kentän pintarakenteen jättäminen nykyiselle kivituhkapinnalle puolustaa myös se,
että kenttäalueella kulkee maanalaisia kaukolämpökanavia. Viime vuosina niissä on
tapahtunut muutamia rikkoutumisia ja tällöin kenttä on jouduttu kaivamaan auki
korjauksen mahdollistamiseksi. Vastaavanlaiset rikkoutumiset ja tarvittavat
hätäkorjaukset saattaisivat vioittaa päällimmäistä kerrosta, hiekkatekonurmea.
Pesäpallokenttäalue on toiminut myös erilaisten tapahtumien pitopaikkana.
Jokakesäinen sirkusteltta on ankkuroitu paikalleen iskemällä ankkuritangot syvälle
kenttään, mutta tällainen ankkurointitapa ei olisi mahdollinen enää
tekonurmivaihtoehdossa. Pinnoitteelle saattaisi tulla vaurioita myös muissa
tapahtumissa, esimerkiksi museoautokokoontumisessa tai Kemmakoissa, mikäli niitä
alueella jatkossakin järjestetään.
Pesäpalloilijoiden esittämä kotipesän kunnostus hiekkatekonurmettamalla on
kustannuksiltaan edullisempi ja riskeiltään pienempi hanke. Kustannukset ovat noin
kymmenesosa koko kentän pinnoitukseen nähden, vaikka tekonurmi ulotettaisiin
kotipolulle eli kotipesään heittäytymisalueelle. Arvioitu kustannus tästä toimesta on
15 000 euroa.
Puumalan Virin kuntalaisaloite on oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta päättää esittää kunnan 2021 talousarvioon 15 000 euron
investointimäärärahan varaamista pesäpallokentän kotipesän ja -polun
muuttamiseksi hiekkatekonurmipintaiseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 84
Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
Teknisen toimialan viranhaltijapäätökset ajalta 21.10-19.11.2020.
Rakennustarkastaja
Yleinen päätös:
§ 34 Rakennusluvat 19.10.2020, 21.10.2020
§ 35 Rakennusluvat 26.10.2020, 26.10.2020
§ 36 Rakennusluvat 4.11.2020, 05.11.2020
§ 37 Rakennusluvat 11.11.2020, 12.11.2020
Tekninen johtaja
§ 16 Poikkeamishakemus 623-438-3-105, 23.10.2020
§ 17 Yksityistieavustukset / Matkailu, nähtävyydet ja julkiset tapahtumat, 03.11.2020
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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§ 85
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Maiju Hallivuo
maiju.hallivuo@puumala.fi
toimistosihteeri
1. Eurofins Oy: Puumalan Vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon analyysi- ja
kuormitustulokset 6.4, 1.6, 3.8, ja 12.10.2020
2. Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Puumalan lohi Oy:n Puumalan
kalankasvatuslaitoksen perifytontutkimukset vuonna 2020
3. Itä-Suomen hallinto-oikeus: Hallintovalitus rakennuslupaan 20-0183-R
4. ELY-keskus: Lausunto: Jätevesin käsittely matkailualueella, tila 623-427-3-7,
Pistohiekankankaan pohjavesialue, Puumala
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§ 86
LISÄPYKÄLÄ: Poikkeamishakemus 623-429-1-13
PuuDno-2020-231
Valmistelija / lisätiedot:
Kimmo Hagman
kimmo.hagman@puumala.fi
tekninen johtaja
Liitteet

1 §86_Liite1_Asemapiirros.pdf
Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseksi
Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä määrättyä etäisyyttä lähemmäksi rannasta.
Rakennusjärjestyksen kohdan 5.3. mukaan alle 120 kerrosneliömetrin vapaa-ajan
asunnon vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla
vähintään 25 metriä ja yli 120 kerrosneliömetrin vapaa-ajan asunnon etäisyyden tulee
olla 40 metriä. Poikkeamishakemuksen asemapiirroksen mukaan haettu 140
kerrosneliömetrin rakennus sijoittuu lähimmillään 18 metrin päähän rantaviivasta.
Virallisesti etäisyys mitataan kuitenkin rakennuksen päädyssä olevan terassin katon
kannatintolpasta, jolloin etäisyydeksi rantaviivaan jää 16 metriä.
Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Kiljulan kylässä Hevosniementien päässä.
Rakennuspaikan rekisterinumero on 623-429-1-13 ja sen pinta-ala 5500 m2.
Poikkeamislupaa haetaan Puumalan kunnan oikeusvaikutteisen Lietvesi-Suur-
Saimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle RA.
Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja
enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on
200 k-m2.
Rakennettavan rakennuksen pinta-ala on 140 k-m2 ja se rakennetaan paikalta

purettavan 60 k-m2 suuruisen lomarakennuksen paikalle. Rakennuspaikalla on lisäksi
sauna, savusauna, varasto ja venevaja, joiden yhteinen pinta-ala on 100 k-m2. Jäävien
rakennusten ja uudisrakennuksen yhteenlaskettu pinta-ala on siten 240 k-m2.
Hakija on perustellut poikkeamishakemustaan erillisellä liitteellä seuraavasti:
”Uudisrakennuksen sijaintia ei voida siirtää keskemmälle saarta, koska jätevesiputkien
johtaminen edellyttäisi kanaalin louhintaa kallioon. Kiinteistöllä ei missään
tapauksessa haluta tehdä kallion räjäytys- tai louhintatöitä, jotta herkkä maasto ei
tarpeettomasti vaurioituisi. Uudisrakennuksen välitön ympäristö säilytetään
luonnontilaisena.
Nykyinen lomarakennus on huonokuntoinen, eikä se pinta-alan, huonejärjestyksen
eikä rakennusteknisen kunnon vuoksi sovellu ajatukseen ympärivuotisesta
asumisesta. Olen suunnitellut muuttavani asumaan pysyvästi kiinteistöön.
Rakennuksen julkisivujen väritys on musta/tumman harmaa, ja rakennuksen
korkeusasema/korkeus on lähes sama kuin purettavan rakennuksen. Purettavan
rakennuksen lähin kulma (luoteiskulma) on n. 15 m etäisyydellä ja kaakkoiskulma n.
25 m etäisyydellä rantaviivasta. Uudisrakennuksen luoteiskulmaa on suunnitelman
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mukaisesti siirretty kauemmas rantaviivasta n. 3 m, eli uusi etäisyys rantaviivasta on n.
18 m (kts. asemapiirustus). Näillä ratkaisuilla rakennus pyritään häivyttämään
mahdollisimman hyvin ympäröivään maastoon.”
Naapurit on asianmukaisesti kuultu ja he eivät ole tehneet muistutuksia
poikkeamishakemuksesta.
Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä. Rakennuspaikka on saarimainen
kokonaisuus ja sen leveys keskiosalta mitattuna on noin 70 metriä. Alue on huolella
suunniteltu ja pieteetillä toteutettu luonnonmukaisuus mahdollisemman hyvin
huomioon ottaen. Uudisrakennus sijoittuu kolme metriä kauemmas rannasta kuin
purettava huvila, joten mantereen suuntaa tulee vähäinen muutos rantaetäisyydessä.
Käytännössä 40 metrin rantaetäisyys rakennettavasta rakennuksesta ei toteudu
millään sijoitusmallilla. Mantereen suuntaan lähimpään naapuriin etäisyyttä
rakennukselta on yli 150 metriä. Etelän suuntaan aukeaa suuri Saimaan selkä, eikä
naapureita näy kuin kiikarilla toisen kunnan puolella. Rakennuksen sijoittuminen
määräyksiä lähemmäs rantaa ei aiheuta mainittavia maisemavaikutuksia.
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.
Asemapiirros liitteenä ja lähestymiskartta sekä kaavakartta ovat oheismateriaaleina.
Ehdotus
Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja
Tekninen lautakunta myöntää poikkeamisluvan 140 kerrosneliömetrin suuruisen loma-
asunnon sijoittamiselle 16 metrin päähän keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta ja rakennusoikeuden ylityksen 20 %:lla kiinteistöllä 623-429-1-13.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Hakija, Etelä-Savon ELY-Keskus
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Hallintovalitus
§86
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
§75, §76, §77, §81, §82, §83, §84, §85
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Puumala
Tekninen lautakunta

Pöytäkirja
26.11.2020

8/2020

26 (27)

Oikaisuvaatimus
§78, §79, §80
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
– kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen
lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– se, millaista oikaisua vaaditaan
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
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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

