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Paikka

Valtuustosali

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Poutiainen Eija

puheenjohtaja

Homin Miika

varapuheenjohtaja

Kontkanen Annika

jäsen

Pakarinen Jarmo

jäsen

Westman Juhani

jäsen

Tanskanen Markku

khall edustaja

Korpela Janne

rakennustarkastaja, esittelijä

Hakkarainen Tarja

pöytäkirjanpitäjä

Nissinen Jonna
Hyvönen Pekka

Allekirjoitukset

Eija Poutiainen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 11 - 20

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 22.6.2022
Juhani Westman
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Hakkarainen
pöytäkirjanpitäjä

Annika Kontkanen
pöytäkirjantarkastaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
23.06.2022 alkaen.
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§ 11

22.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Rakympj 22.06.2022 § 11
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuustoa lukuun ottamatta toimielin on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi
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§ 12

22.06.2022

Pöytäkirjantarkastajat
Rakympj 22.06.2022 § 12
Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Westman ja Annika
Kontkanen.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 13

22.06.2022

Ilmoitusasiat
Rakympj 22.06.2022 § 13
Valmistelija

Toimistosihteeri
Viranhaltijapäätös
1. Rakennustarkastaja
- § 1/2022 Maa-ainesluvan vakuuden hyväksyminen
Muut:
1. Eduskunnan oikeusasiamies
- Kiireellinen tiedustelu ja asiakirjapyyntö 5.5.2022
2. Itä-Suomen aluehallintovirasto
- Neutralointisakan läjitystä Vuonoksen rikastusheikka-alueelle koskevan
koetoiminna vakuuden vapauttaminen 13.5.2022
3. Okun Hammaspyörä Oy
- Ilmapäästöjen mittausraportti 11.2.2022
4. Pohjois-Karjalan ELY-keskus
- Luonnonsuojelualueen perustaminen 4.5.2022
- Vesistön alitukset Sukkulanjoki, PKS sähkönsiirto OY 10.6.2022
5. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1.vaiheen hyväksyminen Dynasty

tietopalvelu : Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (pohjoiskarjala.net)
6. Pohjois-Savon ELY-keskus
- Viinijärven kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen
9.6.2022
7. Savo-Karjalan ympäristötutkimus
- Talousvesitutkimukset 11.4. – 10.6.2022
- Lietetutkimukset 14.4.2022 ja 13.6.2022
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven
louhosten kuormitus- ja pohjavesitarkkailujen vuosiyhteenveto 2021
- Pohjois-Viinijärven alueen yhteistarkkailu maaliskuu 2022
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven
louhosten kuormitustarkkailu maaliskuu ja vuoden 2022 1. vuosineljännes
- Piilevätutkimus vuonna 2021, työ nrot: 2183 ja 3156
- Horsmanahon ja Pehmytkiven louhosten pohjavesitarkkailu maaliskuu
2022
- Finnobalt Oy Keretin kaivosalueen jälkitarkkailun vuosiyhteenveto 2021
- Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu maali-huhtikuu 2022
- Keretin kaivoksne jälkitarkkailu huhtikuu 2022
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven
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§ 13

22.06.2022

louhosten kuormitustarkkailu huhtikuu 2022
- Elementis Minerals B.V. Branch Finland, Hormanahon ja Pehmytkiven
louhosten kuormitustarkkailu huhtikuu ja vuoden 2022 1. vuosineljännes
- Vuonoksen alueen suppea pohjavesitarkkailu sekä Sysmäjärven alueen
tihennetty tarkkailu huhtikuu 2022
- Jokipohjan puhdistamon kuormitustarkkailun jaksoraportti tammimaaliskuulta 2022
- Jokipohjan puhdistamon ylimääräisten näytteiden tulokset 22. ja 25.4.2022
- Jokipohjan puhdistamon kertaraportti 8.6.2022
8. - Savo-Pielisen jätelautakunta
- Päätökset kiinteistön jätemaksusta 8. – 25.4.2022
9. Uudenmaan ELY-keskus
- Hormanahon ja Karnukan kaivosten laajentaminen, Polvijärvi.
Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
10. Varsinais-suomen ELY-keskus
- luonnonsuojelulain mukainen päätös koskien rauhoitetun lintulajin
yksilöiden häirintää ja tappamista
Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Edellä mainitut asiakirjat merkitään tiedoksi.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 14

22.06.2022

Poikkeamishakemus/Outokummun kaupunki/Poikkeaminen sitovasta tonttijaosta, 309-406-42-9
161/10.03.00.03/2022
Päätöksen antopäivä 27.6.2022
Rakympj 22.06.2022 § 14
Selostus

Outokummun kaupunki hakee poikkeamislupaa Maankäyttö- ja rakennuslain §
81 mukaisesta kiellosta "rakennuslupaa ei saa myöntää ilman tonttijaon
merkitsemistä kiinteistörekisteriin". Poikkeaminen koskee kiinteistöä 309-40642-9 osoitteessa Pohjoisahonkatu 29, Outokumpu, jonne kaupunki on päättänyt
hakea rakennuslupaa uudelle soteasemalle ja pelastusasemalle.
Maankäyttö- ja rakennuslain § 81 mukaisesti rakennusta ei saa rakentaa vastoin
sitovaa tonttijakoa. Rakennuslupaa ei saa myöntää ennen tonttijaon
merkitsemistä kiinteistörekisteriin.
Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 6.4.2022 tonttijaon muutoksen.
Maanmittauslaitoksen pitkien käsittelyaikojen ja tontin kiireellisen
rakentamisaikataulun vuoksi kaupunki hakee poikkeamista rakennusluvan
saamiseksi ennen kuin tonttijako on merkitty kiinteistörekisteriin.
Kaupungin hallintosäännön § 31 mukaisesti rakennustarkastaja ratkaisee lupaasiat, mutta mikäli luvan myöntämisellä on huomattava ympäristöllinen tai
kaupunkikuvallinen vaikutus, tulee rakennustarkastajan siirtää lupa-asia
rakennus- ja ympäristöjaoston ratkaistavaksi.

Vaikutusarviointi

Mahdollistaa rakentamisen

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää poikkeamisluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[1]

Poikkeamispäätös Outokummun kaupunki, Pohjoisahonkatu 29, 309406-42-9
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§ 15

22.06.2022

Rakennuslupahakemus/Outokummun kaupunki/Sote-ja pelastusasema, 309-406-42-9
149/10.03.00.02/2022
Päätöksen antopäivä 27.6.2022
Rakympj 22.06.2022 § 15
Selostus

Outokummun kaupunki hakee rakennuslupaa uuden soteaseman ja
pelastusaseman rakentamiseksi kiinteistölle 309-406-42-9, osoitteessa
Pohjoisahonkatu 29, Outokumpu. Soteaseman kerrosala on 2.213 m2 ja
pelastusaseman 730 m2. Lisäksi tontille tulee talousrakennus.
Kaupungin hallintosäännön § 31 mukaisesti rakennustarkastaja ratkaisee lupaasiat, mutta mikäli luvan myöntämisellä on huomattava ympäristöllinen tai
kaupunkikuvallinen vaikutus, tulee rakennustarkastajan siirtää lupa-asia
rakennus- ja ympäristöjaoston ratkaistavaksi.
Hakemusasiakirjat esitellään kokouksessa.

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää rakennusluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[2]

Rakennuslupa Outokummun kaupunki, Pohjoisahonkatu 29, 309-40642-9
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§ 16

22.06.2022

Rakennuslupahakemus/Senaatti-kiinteistöt/GTK Mintecin toimisto- ja laboratoriorakennus, 309-111112-9
150/10.03.00.02/2022
Päätöksen antopäivä 27.6.2022
Rakympj 22.06.2022 § 16
Selostus

Senaatti-kiinteistöt hakee rakennuslupaa uudisrakennuksen rakentamiseksi
kiinteistölle 309-11-1112-9, osoitteessa Tutkijankatu 1, Outokumpu.
Uudisrakennukseen olisi tulossa GTK Mintecin uudet laboratoriot sekä niiden
tarvitsemat oheistilat. Uudisrakennuksen koko on 2.648k-m2. Lupaa haetaan
myös vanhan laboratoriorakennuksen purkamiseen sekä lisärakennuksen
purkamiseen. Lisäksi hakija hakee vähäistä poikkeamista rakennusluvan
yhteydessä (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 175) asemakaavan mukaisen
rakennusalan ylittämiselle Tutkijankadun puoleisella osalla.
Hakija hakee myös Maankäyttö- ja rakennuslain § 144 mukaista
aloittamisoikeutta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.
Kaupungin hallintosäännön § 31 mukaisesti rakennustarkastaja ratkaisee lupaasiat, mutta mikäli luvan myöntämisellä on huomattava ympäristöllinen tai
kaupunkikuvallinen vaikutus, tulee rakennustarkastajan siirtää lupa-asia
rakennus- ja ympäristöjaoston ratkaistavaksi.

Hakemusasiakirjat esitellään kokouksessa.
Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää rakennusluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[3]

Rakennuslupa Senaatti-kiinteistöt, Tutkijankatu 1, 309-11-1112-9
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§ 17

22.06.2022

Rakennuslupahakemus/Senaatti-kiinteistöt/GTK Mintecin lastaus- ja huoltopiha rakennuksineen, 309406-125-1
150/10.03.00.02/2022
Päätöksen antopäivä 27.6.2022
Rakympj 22.06.2022 § 17
Selostus

Senaatti-kiinteistöt hakee rakennuslupaa Argon-tankin, kaasuvaraston sekä
lastaus- ja huoltopihan rakentamiseen katoksineen kiinteistölle 309-406-125-1
osoitteessa Tutkijankatu 1, Outokumpu. Rakennuslupahakemus liittyy viereisellä
kiinteistöllä vireillä olevaan Senaatti-kiinteistöjen toimisto- ja laboratorio rakennushankkeeseen (lupavaiheessa).
Hakija hakee myös Maankäyttö- ja rakennuslain § 144 mukaista
aloittamisoikeutta ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.
Kaupungin hallintosäännön § 31 mukaisesti rakennustarkastaja ratkaisee lupaasiat, mutta mikäli luvan myöntämisellä on huomattava ympäristöllinen tai
kaupunkikuvallinen vaikutus, tulee rakennustarkastajan siirtää lupa-asia
rakennus- ja ympäristöjaoston ratkaistavaksi.

Hakemusasiakirjat esitellään kokouksessa.
Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristöjaosto myöntää rakennusluvan liitteen mukaisesti.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[4]

Rakennuslupa Senaatti-kiinteistöt, Tutkijankatu 1, 309-406-125-1
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§ 18

22.06.2022

Okun Energia Oy:n sähköjohdon sijoittamislupahakemus tilalle 309-407-83-21
41/10.03.00.10/2022
Rakympj 22.06.2022 § 18

Selostus

Okun Energia Oy hakee lupaa saada sijoittaa keskijänniteilmajohto tilalle
309-407-83-21 Ruoholahti. Kyseisen kiinteistön osalta Okun Energia Oy ei
ole päässyt sopimukseen kiinteistön omistajan kanssa puuston
poistamisesta ja korvaamisesta. Hakemuksessa on esitetty vaihtoehto 1:n
mukainen keskijänniteilmajohto liitekartta 1:n mukaisesti, ja sen lisäksi
vaihtoehtona 2 maakaapelointi. Maakaapelointi tulisi maanomistajien
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tehdä koko rakenteilla olevan
ilmajohtoverkon alueelle, joka nostaisi vaihtoehto 2:n huomattavasti
kalliimmaksi.
Joensuun Seudun yleiskaava 2020 mukaan aiotut sijoittamiset sijaitsevat
maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.
Rakennusvalvonnan toimesta on lähetetty kuulemiskirje kiinteistön
omistajalle. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut vastauksessaan, että ei
vastusta ilmajohdon rakentamista, mutta vaatii korvausta puuston lisäksi
myös menetetystä työajasta ja kohteessa käymisestä johtuvista
kilometrikorvauksista. Näihin Okun Energia ei ole suostunut. Kiinteistön
omistaja myös tiedustelee, onko rakennusvalvontaviranomaisella
toimivaltaa asiassa, koska kiinteistön omistajan mukaan hän on
hyväksynyt johdon sijoittamisen.
Hakija on antanut vastineen kiinteistön omistajan vastaukseen. Vastineen
mukaan sopimusta johdon sijoittamisesta ei ole allekirjoitettu.
Maankäyttö- ja rakennuslain § 161 mukaisesti:
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.
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§ 18

22.06.2022

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös
kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.
Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa
tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta
haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan
lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 81 mukaisesti edellä mainitusta
päätöksestä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden
haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty
rasite on voimassa vaikka kiinteistön omistajuus vaihtuisi.
Vaikutusarviointi

Ei vaikutusten arviointia

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. että keskijänniteilmajohto sijoitetaan hakijan hakemuksen liitekartan 1
mukaisesti
2. ja että päätöksen saatua lainvoiman, se lähetetään maanmittauslaitokselle
merkittäväksi kiinteistörekisteriin.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[5]

Okun Energia Oy Sähköjohdon sijoittamislupahakemus 309-407-83-21
Ruoholahti
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§ 19

22.06.2022

Maanrakennusliike Maaverkko Oy:n hakemus olemassa olevan maa-ainesluvan vähäisestä
muuttamisesta, 309-406-16-37
155/11.01.00.06/2022
Rakympj 22.06.2022 § 19
Selostus

Maanrakennusliike Maaverkko Oy hakee lupaa muuttaa Kaitalammen
soranottoalueen (309-406-16-37) ottamisalueen rajausta. Ottamisalueen
rajauksen muutosta haetaan, koska nykyisellä ottoalueella maanpinnan
läheisyyteen nousee kalliot. Ottamismäärään ei haeta muutosta.
Maa-aineslain § 16 mukaisesti:
Lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaikana antaa päätöksellään
suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä
ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen
edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa
koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä
vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.
Voimassa olevan maa-ainesluvan mukaisen ottoalueen pinta-ala on n. 22.000
m2. Ottamisalue laajenisi alueen pohjoisosassa n. 1.300 m2 ja alueen eteläosassa
n. 1.800 m2. Muutokseen on maanomistajan suostumus.

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Koska haettu muutos ei aiheuta Maa-aineslain § 16 mukaista luvan olennaista
muuttamista, ei vaikuta asianosaisten asemaan eikä luonnonolosuhteisiin,
rakennus- ja ympäristöjaosto päättää myöntää ottoalueen rajauksen muutoksen
haetun mukaisesti.
Muutos merkitään lupa-asiakirjoihin ja ilmoitetaan ELY-keskukselle.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Liitteet

[6]

Maanrakennusliike Maaverkko Oyn hakemus ottamisalueen rajan
muuttaminen
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Rakennus- ja ympäristöjaosto
Rakennus- ja ympäristöjaosto

§ 22
§ 20

22.09.2021
22.06.2022

Asettamisvaiheen kuuleminen koskien kiinteistöä 309-15-1508-1
7/10.03.00.08/2021
Rakympj 22.09.2021 § 22
Selostus

Kiinteistön 309-15-1508-1, XX haltijalle XX on lähetetty 12.1.2021 selvityspyyntö
koskien kiinteistöllä mahdollisesti käynnissä olevia rakennustöitä, onko
kiinteistöllä luvattomia rakennuksia/rakennelmia ja onko kiinteistön
paloturvallisuus kunnossa. Lisäksi on pyydetty selvitystä, miksi rakennus- ja
ympäristöjaoston asettamaa velvoitetta rakennustöiden loppuunsaattamisesta
ei ole noudatettu.
XX on 8.2.2021 antamassaan selvityksessä esittänyt, että aikoo hakea uutta
rakennuslupaa asuinrakennuksen muutostöille kevään 2021 aikana. Selvityksen
mukaan kiinteistöllä ei selvityshetkellä ole töitä käynnissä. Tontille on tehty
näkösuojaksi säleaita n. 2 m etäisyydelle naapurin rajasta, lisäksi tontilla on
uima-allas n. 4 m etäisyydellä rajasta. Asuinrakennuksessa ei ole selvityksen
mukaan tulisijaa, Hodjun mukaan paloturvallisuudessa ei ole puutteita.
XX ei ole hakenut rakennuslupaa selvityksensä mukaisesti. Rakennuksen
muutostöistä ei rakennusvalvonnassa muuta tietoa kuin että kattotyöt ovat
ainakin kesken.

Vaikutusarviointi

Ei vaikutusten arviointia.

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja Korpela Janne

Päätösehdotus

Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja
ympäristöjaosto päättää:
1. Velvoittaa kiinteistön 309-15-1508-1, XX haltijan XX toimittamaan selvityksen
kiinteistöllä ja sillä sijaitsevalla asuinrakennuksessa kesken ja käynnissä olevista
rakennustöistä 3.11.2021 mennessä.
2. ja mikäli ko. työt ovat luvanvaraisia, hakemaan tarvittavat luvat 3.12.2021
mennessä tai vaihtoehtoisesti poistamaan luvattomasti tehdyt rakennustyöt.

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Rakennus- ja ympäristöjaosto
Rakennus- ja ympäristöjaosto

§ 22
§ 20

22.09.2021
22.06.2022

Rakympj 22.06.2022 § 20
Selostus

Kiinteistölle 309-15-1508-1 ei ole haettu lupia tai kiinteistöllä olevien
rakennusten/rakennelmien suhteen ei ole tapahtunut muutosta. Aiempien
huomioiden lisäksi piha-alue on hoitamatta.
Maankäyttö- ja rakennuslain § 166 mukaisesti:
Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti
täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä
aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen
ympäristön siistittäväksi.
ja Maankäyttö- ja rakennuslain § 167 mukaisesti:
Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa.
Kiinteistö rakennuksineen ei täytä edellä mainittujen lain kohtien vaatimuksia.

Valmistelija

Rakennustarkastaja

Lisätietoja

Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333,
janne.korpela@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Outokummun kaupungin kaupunkirakennelautakunnan rakennus- ja
ympäristöjaosto päättää:
1. Kuulla kiinteistön 309-15-1508-1 haltijaa ennen velvoitteen määräämistä
(Hallintolaki § 34 ja § 60) ja tehosteen asettamista (Uhkasakkolaki § 22).
2. Ilmoittaa kiinteistön haltijalle piha-alueen siistimisen (päävelvoite) tehosteeksi
asetettavasta uhasta (kiinteä uhkasakko),sekä kohteessa sijaitsevien
rakennusten saattamisesta maankäyttö- ja rakennuslain § 166 ja § 167
edellyttämään kuntoon (päävelvoite) tehosteeksi asetettavasta uhasta (juokseva
uhkasakko).

Päätös

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 11, § 12, § 13
Rakennus- ja ympäristöjaosto

22.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 14
Muutoksenhakuohje: Poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta
Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta 137 ja 137 a §:n mukaisesta
päätöksestä on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi
olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai
ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin
vaikuttaminen; sekä
7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.6.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.
Valitusaika päättyy 17.8.2022.
Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan 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
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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.
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Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) 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 Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 15, § 16, § 17
Muutoksenhakuohje: Rakennus- tai toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja
purkamislupapäätöksestä
Rakennus- tai toimenpidelupaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:
1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi
olennaisesti vaikuttaa;
3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
4) kunnalla; sekä
5) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhteisöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun edistäminen, jos rakennuslupa koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.
Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on:
1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
2) kunnan jäsenellä; sekä
3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.
Valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksella silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos
rakennusluvan mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai
maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 27.6.2022, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.
Valitusaika päättyy 17.8.2022.
Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan 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
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
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Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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 on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) 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 Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)

Pöytäkirja

3/2022

21

OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 18

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 ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa
hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun
vuoksi.
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. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 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
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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 on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
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4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) 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 Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 19
VALITUSOSOITUS
(Maa-aineslupa / Maa-aineslaki 4 §)
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta noudattaen, mitä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.
Valitusaika päättyy 22.8.2022.
Päätöksen tiedoksianto
Tämä päätös annetaan tiedoksi 23.6.2022 yleisessä tietoverkossa julkaistulla julkisella kuulutuksella.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valitusoikeus
Valitusoikeus on
- asianosaisella
- kunnan jäsenellä
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksen on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun
taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) 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.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 20

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 ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa
hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun
vuoksi.
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 sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai
hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan 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.
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
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 on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
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2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin
liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta;
3) 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 pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Outokummun kaupunginkanslian kirjaamosta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu, avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)

