
Puumala Viranhaltijapäätös 1 (4)
Tekninen johtaja 23.08.2022 § 20
Yleinen päätös

1.  

PuuDno-2022-142
Poikkeamishakemus 623-425-1-78

Kiinteistönomistaja hakee poikkeamislupaa omistamalleen tilalle, joka sijaitsee 
Puumalan kunnan Kuoreksenniemessä, Kuoreksenmäki-nimisellä tilalla, 
rekisterinumero 623-425-1-78M/0320. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 192 
kerrosneliömetrin omakotitalo, 17,5 kerrosneliömetrin suuruinen sauna ja varasto
/autokatos, jonka varastosta muodostuu kerrosalaa 15 kerrosneliömetriä. 
Poikkeamista haetaan Kuoreksenniemi-Sahanlahti -asemakaavasta, jonka 
viimeisimmät muutokset on hyväksytty 24.8.2020.   

Rakennuspaikalla on merkintä AO (erillispientalojen korttelialue), ja sille saa rakentaa 
kaavamääräysten mukaan yhteensä 200 kerrosneliömetriä. Haettu rakennusten 
yhteenlaskettu kerrosala on 224,5 k-m2, joka ylittää kaavan mukaisen 
rakennusoikeuden 24,5 k-m2 eli 12,25 prosenttia. Tälle ylitykselle haetaan siis 
poikkeamislupaa.

Rakentamisessa haetaan poikkeamislupaa myös kaavaan merkitystä rakennusalasta. 
Päärakennus sijoittuu noin kolmasosaltaan rakennusalan ulkopuolelle ja 
saunarakennus kokonaisuudessaan rakennusalan ulkopuolelle kymmenen metrin 
päähän päärakennuksesta. Kumpikin rakennus sijoittuu kuitenkin lähes kokonaan 
rakentamiseen merkitylle AO-korttelialueelle. Päärakennus sijoittuu kaavan mukaiselle 
etäisyydelle rannasta eli rannan puolelta rakennusalan rajaa ei ylitetä.  Autokatos 
sijoittuu tulotien varteen osittain AO-alueen ulkopuolelle.

Hakija perustelee poikkeamistarvetta kaavan määrittelemällä suhteellisen pienellä 
rakenusalalla ottaen huomioon rakennusoikeuden. Sauna halutaan rakentaa erillisenä 
ja siten se ei mahdu kaavan määrittelemälle rakennusalalle. Varasto/autokatoksen 
sijoittaminen tulotien varteen haetulle paikalle säästää hakijan mukaan yli 200 
kuutiometrin verran kallion louhimiselta. 

Kuoreksenniemi-Sahanlahti -asemakaavan alueella lähimmät rakennukset voivat olla 
jopa kymmenen metrin päässä rannasta. Tässä poikkeamishankkeessa 17,5 
kerrosneliömetrin suuruisen saunan etäisyys on 10 metriä rannasta, vaikka kunnan 
rakennusjärjestyksen mukaan alle 15 kerrosneliömetrin sauna voi olla 10 metrin 
etäisyydellä, sitä suurempien saunojen etäisyysvaateen ollessa 15 metriä rannasta. 
Rakennuspaikan ahtauden takia on kuitenkin syytä myöntää poikkeamislupa rakentaa 
sauna kymmeneen metriin rannasta.

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä ja todennut esitettyjen poikkeamisten 
tarpeellisuuden.

Naapurit on kuultu, eikä heillä ole ollut huomauttamista hankkeesta.

Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 
käytön muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden 
saavuttamista. Rakentaminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille.

Päätöksen peruste
Hallintosääntö 17 §

Päätös
Päätän myöntää poikkeamisluvan kiinteistölle 623-425-1-78M/0320
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1.  
2.  

3.  

rakentaa yhteensä 224,5 kerrosneliömetriä (ylitys kaavamääräyksestä 12,25 %)
ylittää vähäisesti kaavaan merkitty rakennusala rakennusten sijoittamiseksi 
järkevämpiin ja maastoa säästävämpiin kohtiin
rakentaa 17,5 kerrosneliömetrin saunarakennus 10 metrin etäisyydelle rannasta

Tiedoksi
Hakija, rakennusvalvonta

Allekirjoitus

Kimmo Hagman
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Oikaisuvaatimus
§ 20

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.
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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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