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§ 23
LISÄPYKÄLÄ: Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos

RauDno-2020-766

Kunnanhallitus, 23.11.2020, § 302

Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja

Liitteet
1 Hankaveden roykmuutos_tm35_30102020_luonnos.pdf
2 Hankaveden_ ROYKmuutos_oas_30102020.pdf
3 Hankaveden_ROYKmuutos_selostus_30102020.pdf

Yleiskaavoitettavaan alueeseen sisältyvät muutosalueet tila 686-408-32-108 ja tila 686-
408-21-58 osittain. Yleiskaavoitettavan alueen pinta-ala on yhteensä noin 9 ha.

Tässä Hankaveden rantaosayleiskaavamuutoksessa tavoitteena on tilan 686-408-32-
108
osalta toisen, Hankavesi-Kalajanjärvi ympäristön osayleiskaavassa tilan itärannalle 
eteläisemmäksi
merkityn AO-rakennuspaikan siirtäminen tilan länsirannalle ja muuttaminen
RA-rakennuspaikaksi.

Alueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät kaavamuutoksen toteuttamisen.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukaiset Hankaveden 
rantaosayleiskaavamuutokset laitetaan vireille, ja valmisteluvaiheen aineisto 
(kaavaluonnos) nähtäville. Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 32

Valmistelijat / lisätiedot:
Antti Tuppura
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antti.tuppura@rautalampi.fi
tekninen johtaja

Liitteet
1 Hankaveden roykmuutos_tm35_18012021_ehdotus.pdf
2 Hankaveden_ROYKmuutos_selostus_18012021_ehdotus.pdf
3 Rautalammin Hankaveden ROYK_n ja Keskustan OYK_n muutokset.pdf
4 Rautalampi Hankaveden rantaosayleiskaavan muutokset_lausunto_museo.pdf
5 VL_ ELY-keskuksen lausunnot yleiskaavamuutoksista.pdf

Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos koskien kiinteistöjä 686-408-32-108 ja tila 686-
408-21-58 (osittain) on ollut luonnoksena nähtävillä 15.12.2020 - 8.1.2021.

Luonnosvaiheessa Pohjois-Savon ELY-keskus ilmoitti lausuntonaan, ettei ole 
huomautettavaa rantaosayleiskaavamuutoksesta.

Pohjois-Savon liitto ilmoitti, ettei liitolla ole maakuntakaavojen näkökulmasta 
huomautettavaa rantaosayleiskaavamuutoksesta.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo lausui, että museoviranomainen ei edellytä 
kulttuuriympäristöselvityksiä hankkeen johdosta ja toteaa, että itärannan 
eteläisemmän AO-rakennuspaikan siirto Talliniemen länsirannalle tukee Talliniemen 
kärjessä sijaitsevien arkeologisten kohteiden suojelua. Rakennetun ympäristön tai 
maiseman osalta museolla ei ole huomautettavaa. Kaavaselostuksessa 
luonnonympäristö ja muinaisjäännökset on käsitelty samassa alaluvussa 2.6. 
Viranomainen esittää, että kulttuuriympäristö käsitellään omana alalukunaan ja sen 
alla rakennettu kulttuuriympäristö ja arkeologinen kulttuuriperintö. 
Kaavaselostukseen on hyvä lisätä alueen kulttuuriympäristön selvitystiedot.

Rantaosayleiskaavamuutoksesta ei jätetty yhtään mielipidettä.

 

 

 

 

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen

Kunnanhallitus päättää asettaa Hankaveden rantaosayleiskaavamuutoksen 
ehdotuksen nähtäville. 

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 95

Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
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merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja

Liitteet
1 Hankaveden roykmuutos_tm35_18012021_hyväksyttäväksi.pdf
2 Hankaveden_ROYKmuutos_selostus_18012021_hyväksyttäväksi.pdf

Hankaveden rantaosayleiskaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä, eikä siihen ole 
tehty muutosesityksiä tai muistuksia.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Hankaveden rantaosayleiskaavan muutosesityksen, 
kaavakartan ja selostuksen ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle 
hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Raija Haukka jääväsi itsensä ja poistui kokoustilasta pykälän käsittelyn ajaksi.

Kunnanvaltuusto, 30.03.2021, § 23

Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja

Liitteet
1 Hankaveden_ROYKmuutos_selostus_18012021_hyväksyttäväksi.pdf
2 Hankaveden roykmuutos_tm35_18012021_hyväksyttäväksi.pdf

x

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Hankaveden rantaosayleiskaavan muutosesityksen, 
kaavakartan ja selostuksen ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle 
hyväksyttäväksi.

Päätös
Raija Haukka jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn alkua ennen. 
Jarmo Karjalainen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. 

Tekninen johtaja Antti Tuppura esitteli asian.

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Päätös on nähtävillä kunnanvirastolla ja Rautalammin kunnan internetsivuilla.

Otteen oikeaksi todistaa

Rautalammilla
05.04.2021

Pirkko Annala
hallintosihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle
Annettu tiedoksi sähköpostilla 5.4.2021.
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Hallintovalitus
§23

Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on 
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

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

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

päätös, johon muutosta haetaan
miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta haetaan
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat 
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä 
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot 
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan 
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan 
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.


	Ote pöytäkirjasta
	§ 23 LISÄPYKÄLÄ: Hankaveden rantaosayleiskaavamuutos


