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PuuDno-2022-141
Poikkeamislupahakemus 623-445-13-123

Kiinteistönomistaja hakee poikkeamislupaa omistamalleen tilalle, joka sijaitsee 
Puumalan Vesiniemen alueella, Kallioniemi-nimisellä tilalla, rekisterinumero 623-445-
13-123. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa 15,5 kerrosneliömetrin varasto. 
Poikkeamista haetaan Vesiniemen rantakaavassa määrätystä rakennusten 
lukumäärästä. Kaavassa sallitaan loma-asuntojen korttelialueelle (RA) rakennettavaksi 
yksi enintään 100 k-m2:n suuruinen yksikerroksinen loma-asunto sekä sen yhteydessä 
oleva tai erillinen enintään 30 k-m2:n suuruinen saunarakennus. Lisäksi saa kullekin 
rakennuspaikalle rakentaa yhden 20 k-m2 varasto/huoltorakennuksen. 
Rakennusoikeutta on yhteensä siis 150 kerrosneliömetriä.

Rakennuspaikalla on ennestään päärakennus 90 k-m2, rantasauna 20 k-m2 ja varasto 
6 k-m2. Päärakennus on muutettu poikkeamisluvalla vakituiseksi asunnoksi vuonna 
2020. Rakennettavan varaston kerrosala on 15,5 k-m2. Yhteensä käytetty ja 
rakennettava kerrosala olisi 131,5 k-m2, joten tontin suurin sallittu kerrosala ei ylity. 
Rakennuspaikan pinta-ala on 11000 neliömetriä.

Kunnassa on myönnetty poikkeamislupia vastaavanlaisille vähäisille poikkeamisille 
esimerkiksi rakennusten lukumäärästä varsinkin kyseisen Vesiniemen kaava-alueella.

Rakennuksen tarvetta perustellaan varastotilojen puutteella. Pienessä, kuuden neliön 
varastossa ei voi hakijan mukaan säilyttää mönkijää, pienkoneita, eikä muuta 
omaisuutta.  

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä ja todennut paikan soveltuvan hyvin 
varastorakennuksen sijoituspaikaksi.

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 15,5 kerrosneliömetrin kokoisen 
varastorakennuksen rakentamiselle Vesiniemen kylän Kallioniemi-nimiselle 
kiinteistölle, rekisterinumero 623-445-13-123.

Tiedoksi
Hakija, tekninen lautakunta

Allekirjoitus

Kimmo Hagman, tekninen johtaja
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Hallintovalitus
§ 17

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.
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Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    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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