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Erkki Hänninen ja Airi Heimonen. 

PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ 

LUPA-ASIASSA 

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen pvm 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

                                                                                                                              

 Mika Koukkari           Hannu Poussu                          Antti Tuppura 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta §:iä 

 

 

 
Tarkastusaika 

 

Rautalammilla  25.11.2015 
Allekirjoitukset 

 

 

  

Erkki Hänninen                                        Airi Heimonen 
JULKIPANOTODISTUS 

(MRL 142 §) 

 

 
 

 

Todistaa 

Tässä kokouksessa lupa-asissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna 

rakennuslautakunnan ilmoitustaululla 

pvm 

 
Virka-asema Allekirjoitus 

 

 

 
 



RAUTALAMMIN KUNTA    KOKOUSKUTSU             
Ympäristölautakunta       
      Laatimispäivä  

           20.11.2015   
KOKOUSTIEDOT 

                                Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo.16.00  

                                Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 Liite                     Asia nro 
 Pöytäkirjan  

sivu 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

4-5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

46 § 

 

47 § 

 

48 § 

 

 

49 § 

 

 

50 § 

 

 

51 § 

 

 

 

 

 

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Ympäristölautakunnan talousarvio v.2016 ja taloussuunnitelma 

vuosille 2017-2019 

 

Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee 

Rautalammin kylässä sijaitsevaa Honkasaari-tilaa RN:o 17:38 

 

Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitseville 

tiloille Peltoharju (Rn:o 2:75) ja Suvimetsä (Rn:o 2:121) 

 

Rautalammin kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden korotus 

 

87 

 

87 

 

88 

 

 

 

89-92 

 

 

93-96 

 

97 

 

 

 

PUHEENJOHTAJA Mika Koukkari 
 



RAUTALAMMIN KUNTA Kokouspäivä Sivu         

Ympäristölautakunta 25.11.2015 88 

 

  

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

 

Ympäristölautakunnan talousarvio v.2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 

 

Ympltk 48 § 

Liitteet 1-2 Ympäristölautakunnan kaksi tehtäväaluetta ovat ympäristönsuojelu ja 

rakennusvalvonta- ja ohjaus. Ympäristösuojelun (tehtäväalue 580) 

talousarvio jakaantuu varsinaiseen ympäristönsuojeluun 

(kustannuspaikka 6910) sekä suunnitelmiin ja projekteihin (kustannus-

paikka 6920). Rakennusvalvonnalla (tehtäväalue 590) on yksi 

kustannuspaikka (6950), rakennusvalvonta ja ohjaus.  

 

Ympäristölautakunnan kustannuspaikka 6990 sisältää ympäristölauta-

kunnan menot mm.luottamushenkilöiden palkkiot sekä kokouskulut. 

 

 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 sekä 

taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 ovat liitteenä nro1. Liitteenä nro 2 

on ympäristölautakunnan toteuma tämän vuoden marraskuulta. 

 

Vs. teknisen johtajan ehdotus: 

 Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ympäristölautakunnan 

talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 sekä taloussuunnitelman vuosille 

2017-2019. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.   
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Päätöksen antaminen poikkeamishakemuksesta, joka koskee Rautalammin kylässä 

sijaitsevaa Honkasaari-tilaa RN:o 17:38 

 

Ympltk 49 § 

Liite 3 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 

Asia  Poikkeaminen MRL 171 §. 

 

Asian vireille tulo Hakemus on saapunut 28.10.2015.  

 

Rakennuspaikka 686-408-0017-0038 

 Honkasaari 239, 77700 Rautalampi 

 

Kiinteistön nimi Honkasaari 

 

Pinta-ala 3300 m2 

 

Rakennettu kerrosala Vapaa-ajan asuinrakennus, 29 k-m2 

Aitta, 14 k-m2 

     

Hakija  

 

 

Toimenpide Vapaa-ajan asuinrakennuksen (29,0 k-m²) korvaaminen uudella vapaa-

ajan asuinrakennuksella (65,0 k-m²). 

   

Kuuleminen Kuuleminen on suoritettu 12.11.2015. 

 

Poikkeus 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.) 

 

Lisäselvitys  Kaavoitus: 

 Alueella on voimassa Hankaveden rantayleiskaava.   

  

 Tieyhteys: 

 Yksityistie 

 

 Vesihuolto: 

 Rakennuspaikkakohtainen 

 

 Jätevesihuolto: 

 Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää yksityiskohtainen 

suunnitelma jätevesijärjestelmän rakenteesta ja sijoituksesta tontilla. 
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Suunnitelman tulee täyttää uuden haja-asutusalueiden jätevesien 

käsittelystä annetun asetuksen (209/2011) vaatimukset. 

 Kun kiinteistöllä on useita rakennuksia, tulee kiinteistön jätevesien 

käsittelyn kokonaisuutena tarkasteltuna täyttää asetuksen vaatimukset. 

 

 Muuta: 

 Kyseessä on vapaa-ajan asuinrakennuksen korvaaminen uudella vapaa-

ajan asuinrakennuksella. Koska kaavassa määritelty rakennuspaikka on 

saaren kärjessä, asiakas hakee lupaa poiketa rakennusjärjestyksessä 

määrätyistä rantaetäisyyksistä. Koska asuinrakennusten määrä 

rakennuspaikalla ei lisäänny, ei kyseessä on Maankäyttö- ja 

rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu uuden 

vakituisen asuinrakennuksen rakentaminen rantavyöhykkeelle. 

Päätäntävalta asiassa on Rautalammin kunnan ympäristölautakunnassa.  

(Poikkeamisen toimivallan jakautuminen ja rakennusluvan 

käyttömahdollisuus rannalla, ympäristöministeriö, tulkintaa selkeyttävä 

taulukko, 23.5.2011). 

 

 Vapaa-ajan asuinrakennus sijoittuu n. 16 metrin etäisyydelle 

rantaviivasta. Vapaa-ajan asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta ei 

täytä nykyisellään Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen 

rantaetäisyys-vaatimukset, koska rakennusjärjestyksen mukaan alle 100 

m
2
:n asuinrakennuksen tulee sijaita vähintään 25 metrin etäisyydellä 

rantaviivasta (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys, kohta 5.1, s. 12). 

Kaavassa määrätyn rakennuspaikan leveys on n. 52 metriä, joten 

rakennusjärjestyksen rantaetäisyysvaatimukset täyttävää paikkaa ei 

kiinteistöltä löydy. Uusi vapaa-ajan asuinrakennus olisi tulossa vanhan 

vapaa-ajan asuinrakennuksen kohdalle. 

  

 Alueella on voimassa Hankaveden rantayleiskaava.   

  

Naapurin huomautukset Poikkeamishakemuksesta ei ole huomautettu. 

 

Liitteet Rautalammin kunnan rakennusjärjestys (Rautalammin kunnanvaltuusto, 

17.12.2001) 

Poikkeamisen toimivallan jakautuminen ja rakennusluvan 

käyttömahdollisuus rannalla (Ympäristöministeriö, tulkintaa selkeyttävä 

taulukko, 23.5.2011) 

Naapurien kuuleminen suoritettu  

Asemapiirustus 

Karttaote 

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää myöntää poikkeamisen hakemukseen, joka 

koskee vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen korvaamista uudella 

vapaa-ajan asuinrakennuksella siten, että rakennusjärjestyksessä 
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määrätyistä rantaetäisyyksistä voidaan poiketa Rautalammin kylässä 

sijaitsevalla Honkasaari-tilalla RN:o 17:38.  

  

Ehdotetun päätöksen perustelut 

 Poikkeamishakemus käsittää vapaa-ajan asuinrakennuksen (65,0 k-m2) 

rakentamisen ja vanhan vapaa-ajan asuinrakennuksen (29,0 k-m2) 

purkamisen Hankavesi - järven rannalla olevalle tilalle Honkasaari 

RN:o 17:38. Viereisille ranta-alueille on muodostunut jonkin vapaa-ajan 

asustusta, ja kyseessä on rakentaminen kaavoitetulle ranta-alueelle. 

Rantarakennuspaikkojen määrä ei lisäänny. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 72.2 §:n mukaisesti rakennusta ei saa rakentaa meren tai 

vesistön ranta-alueelle, jolla alueen suunnitteleminen pääasiassa loma-

asutuksen järjestämiseksi on tarpeen odotettavissa olevan rakentamisen 

vuoksi, ellei alueella ole voimassa asemakaavaa tai sellaista 

oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan 

käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.  

 

 Poikkeamisen edellytyksistä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään 

muun ohella, että poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, 

kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 

Rakentaminen ei saa myöskään vaikeuttaa luonnonsuojelun eikä 

rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista. Rakentaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään 

rakentamiseen eikä muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- 

tai muita vaikutuksia. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu 

ranta-alueiden loma-asutusta koskevalle kaavoitukselle erityisiä 

sisältövaatimuksia. Vaatimuksena on, että maisema-arvot ja 

virkistystarpeet sekä maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan 

huomioon aluetta kaavoitettaessa ja että ranta-alueille jää riittävästi 

yhtenäistä rakentamatonta aluetta.  

 

 Poikkeamista haetaan kerrosalaltaan 65,0 m
2
:n suuruisen vapaa-ajan 

asuinrakennuksen rakentamiseen noin 16 metrin etäisyydelle 

rantaviivasta Hankavesi - järven rannassa olevalle tilalle Honkasaari 

RN:o 17:38. Tilan kokonaispinta-ala on 3300 m2. 

 

 Vapaa-ajan asuinrakennus sijaitsee noin 16 metrin etäisyydellä 

rantaviivasta. Vapaa-ajan asuinrakennuksen etäisyys rantaviivasta ei 

täytä Rautalammin kunnan rakennusjärjestyksen 

rantaetäisyysvaatimuksia, koska rakennusjärjestyksen mukaan yli 100 

m
2
:n asuinrakennuksen tulee sijaita vähintään 40 metrin etäisyydellä 

rantaviivasta (Rautalammin kunnan rakennusjärjestys, kohta 5.1, s. 12). 

Kyseessä oleva rakennuspaikka on Hankaveden rantayleiskaavan 

mukainen. Kaavan määräämä rakennuspaikka sijaitsee saaressa. Saaren 

leveys rakennuspaikka on n. 52 metriä. Vapaa-ajan asuinrakennuksen 

rakentaminen ei lyhennä rakennuksen rantaetäisyyttä, koska samalla 
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paikalla on tällä hetkellä vanha, purettavaksi aiottu vapaa-ajan 

asuinrakennus. 

 

Rakennuspaikka sijaitsee kaavoitetulla alueella, jossa rantarakentamista 

säädellään Hankaveden rantayleiskaavan määräyksien ja Rautalammin 

kunnan rakennusjärjestyksen avulla. Rakennuspaikkojen lukumäärä 

rantavyöhykkeellä ei lisäänny.  

 

Edellä esitetty huomioiden ei hakemuksen mukaisen poikkeamisen 

myöntäminen vaikeuta muiden vastaavassa asemassa olevien 

maanomistajien mahdollisuuksia käyttää ranta-aluetta rakentamiseen. 

Vapaa-ajan asuinrakennuksen (65 k-m2) rakentaminen ei siten vaaranna 

maanomistajien yhdenvertaista kohtelua. Haetun vapaa-ajan 

asuinrakennuksen rakentaminen ei aiheuttaisi edellä sanotun perusteella 

haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 

 

Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 171.1-3 §, 172 § 

 

Päätöksestä tiedottaminen Hakija 

Rautalammin kunnanhallitus 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  
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Päätös sähköjohdon sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä sijaitseville tiloille Peltoharju (Rn:o 

2:75) ja suvimetsä (Rn:o 2:131). 

 

Ympltk  44§ 

Liite 1 

(käsittely 7.8.2014) 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 

Asia  Sähköjohdon sijoittaminen 

 

Asian vireille tulo Savon Voima Verkko Oy:n sijoittamisehdotus on saapunut 9.12.2013. 

 

Paikka 686-411-2-75 ja 686-411-2-131  

 Joutenlahdentie, 77910 Vaajasalmi 

 

Kiinteistön nimi Peltoharju (2:75) ja Suvimetsä (2:131)  

 

Kuuleminen Kuuleminen on suoritettu 28.1.2014. 

 

Lisäselvitys Kaavoitus: 

 Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoituspaikka sijaitsee haja-

asutusalueella.  

  

 Tieyhteys: 

 Yksityistie, Joutenlahden yksityistiehoitokunta 

  

 Muuta: 

 Savon Voima Verkko Oy on jättänyt lupahakemuksen 

yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamisesta Vaajasalmen kylässä 

sijaitseville kiinteistöille Peltoharju, RN:o 2:75 ja Suvimetsä, RN:o 

2:131. Nykyinen 0,4 kV:n avojohto on heikentänyt sähkön laatua ja 

alueen sähkönkäyttäjät ovat huomauttaneet asiasta. 

Yhdyskuntateknisten johtojen sijoittamista on ehdotettu aiemmin 

vuonna 2006, mutta hanke on kaatunut maanomistajien vastustukseen. 

 

 Savon Voima Verkko Oy on esittänyt toteutettavaksi vaihtoehdon nro 1 

mukaista reittiä (liite 1). Tässä vaihtoehdossa 0,4 kV:n avojohto 

puretaan ja uusi sähkönsyöttöreitti kulkisi jäävän sähkölinjan 

pohjoispuolella. Tälle alueelle ei voida laittaa maakaapelia, koska Savon 

Voima Verkko Oy:n mukaan alue on kallioinen. Muut kolme (3) 

vaihtoehtoista reittiä kulkisivat jäävän sähkölinjan eteläpuolelta  

   

Kiinteistön Peltoharju, RN:o 2:75, omistajan kuuleminen, 21.1.2014 

 Kiinteistön Peltoharju, RN:o 2:75, omistaja ei huomauttanut hankkeesta. 
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Kiinteistön Suvimetsä, RN:o 2:131, omistajan kuuleminen, 21.1.2014 

 Kiinteistön Suvimetsä, RN:o 2:131, omistaja ei huomauttanut 

hankkeesta. 

 

 Kiinteistön Metsäkallio, RN:o 2:129, omistajan kuuleminen, 21.1.2014 

 Kiinteistön Metsäkallio, RN:o 2:129, omistaja ei huomauttanut 

hankkeesta. 

 

 Kiinteistön Puiroo, RN:o 2:130, omistajan kuuleminen, 21.1.2014 

 Kiinteistön Puiroo, RN:o 2:130, omistaja ei huomauttanut hankkeesta. 

 

Kiinteistön Suvilahti, RN:o 2:132, omistajan kuuleminen, 21.1.2014 

 Kiinteistön Suvilahti, RN:o 2:132, omistaja ei huomauttanut hankkeesta. 

 

Kiinteistön Joutsenlahti, RN:o 2:122, omistajan kuuleminen, 21.1.2014 

 Kiinteistön Joutsenlahti, RN:o 2:122, omistaja ei huomauttanut 

hankkeesta. 

 

 Kiinteistön Suvitupa, RN:o 2:88, omistajan kuuleminen, 26.1.2014 

 Kiinteistön Suvitupa, RN:o 2:88, omistaja hyväksyy vaihtoehdot 1 ja 2. 

Ko. kiinteistön omistaja vastustaa vaihtoehtojen 3 ja 4 toteuttamista 

maisemahaittoihin vedoten. 

  

Liitteet Asianomaisten kuuleminen suoritettu 

Karttaotteet 

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että ympäristölautakunnan 

katselmusmiehet käyvät tekemässä alueella maastokatselmuksen. 

  

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.           

 

 

KÄSITTELY 25.11.2015 

Ympltk 50 § 

Liitteet 3-4 

 

Katselmus 28.8.2015 Katselmuksella todettiin, että vaihtoehdon nro 1 mukaisella linjareitillä 

kallio estää maakaapelin asentamisen. Lisäksi havaittiin, että 

maakaapeli olisi mahdollista asentaa, mutta se edellyttäisi kiertoreittiä 

tai louhintaa. 

 

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen vaihtoehdon. 

Tällöin uusi 0,4 kV:n ilmajohto asennetaan suvilahdentien 
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pohjoispuolelle ja nykyinen 0,4 kV:n ilmajohto Suvilahdentien 

eteläpuolelta puretaan. 

  

Ehdotetun päätöksen perustelut: 

  

 Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai 

kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai 

hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää 

tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin 

liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta 

laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai 

kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön 

omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan 

rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on 

kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta 

haittaa (MRL 161 §). 

 

 Liitteen 1 mukaisessa vaihtoehdossa, jossa rakennettaisiin uusi 0,4 kV:n 

ilmajohto suvilahdentien pohjoispuolelle ja nykyinen 0,4 kV:n 

ilmajohto Suvilahdentien eteläpuolelta purettaisiin, aiheutuisi 

kiinteistöille 2:75 ja 2:131 haittaa, mutta ei kuitenkaan kohtuutonta 

haittaa. Kun taas liitteen 3 mukainen vaihtoehto, 0,4 kV sähköjohdon 

rakentaminen kiinteistön 2:88 pihapiiriin aiheuttaisi kiinteistölle 

kohtuutonta haittaa. Tämä vaihtoehto laskisi ko. kiinteistön arvoa ja 

heikentäisi kiinteistön käytettävyyttä, koska tällöin 0,4 kV:n ilmajohto 

kulkisi kesämökin ja rannan välistä. Liitteiden 2 ja 4 mukaiset 

vaihtoehdot olisivat liitteen 1 mukaista vaihtoehtoa huomattavasti 

kalliimpia. 

  

SVV ei normaalisti rakenna maakaapeleita haja-asutusalueelle, koska 

maakaapelin rakentaminen on 2 – 3 kertaa kalliimpaa kuin sähköjohdon 

rakentaminen. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu kärsisi, jos tässä 

tapauksessa poikettaisiin tästä periaatteesta. 

 

SVV:n hakemuksen liitteen 1mukainen vaihtoehto, jossa rakennettaisiin 

uusi 0,4 kV:n ilmajohto Suvilahdentien pohjoispuolelle ja vanha 0,4 

kV:n ilmajohto purettaisiin Suvilahdentien eteläpuolelta, aiheuttaa 

alueen maanomistajille vähiten haittaa. 20 kV Sähköjohdon 

rakentaminen 9- tien länsipuolelle ei vaaranna maanomistajien 

yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 

 

Sovelletut lainkohdat: 

 MRL 161 §   

 

 

Päätöksestä tiedottaminen Hakija 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

 

Rautalammin kunnanhallitus 

Kiinteistöjen Suvitupa RN:o 2:88, Joutsenlahtia RN:o 2:122, Suvimetsä 

RN:o 2:131, Suvilahti RN:o 2:132, Puiroo RN:o 2:130, Metsokallio 

RN:o 2:129, Suvela RN:o 2:75 ja Niinisalmi RN:o 2:83 omistajat 

 

Päätös:          Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 

 Lautakunta 

 

 

 

 

 

Hallitus Valtuusto 

 

 

 

Rautalammin kunnan rakennusvalvonnnan maksuperusteiden korotus 

 

Ympltk 51 § 

Liite 6 Rakennusvalvonnan taksaa on korotettu edellisen kerran vuonna 2010. 

Taksan korotuksella pyritään kattamaan rakennusvalvonnasta ja rakennus-

neuvonnasta kunnalle aiheutuvat kustannukset. 

 

Lisäksi taksaan ehdotetaan lisättäväksi joitain maksullisia viranomais-

tehtäviä, jotka vanhasta taksasta puuttuvat. Korotettu taksa lisäyksineen on 

liitteenä nro 6. 

 

Päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto. 

 

 

Rakennustarkastajan ehdotus: 

 

Ympäristölautakunta päättää puoltaa ehdotusta, että Rautalammin kunnan 

rakennusvalvonnan maksuperusteita korotetaan. 

 

Päätös:                          Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 


