
Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2021 1 / 17

Kunnanvaltuusto 09.08.2021

Aika 09.08.2021 klo 18:00 - 19:35

Paikka Toivakan kirjasto

Käsitellyt asiat

Asia Liitteet Otsikko
49 Kokouksen avaus
50 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
51 Pöytäkirjantarkastajien vaali
52 Kunnanvaltuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025
53 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025
54 Kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi

1.8.2021-31.5.2023
55 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali

toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
56 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi

1.8.2021-31.5.2025
57 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi

1.8.2021-31.5.2025
58 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi

1.8.2021-31.5.2025
59 Ympäristölautalunnan jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi

1.8.2021-31.5.2025
60 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali

toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
61 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali toimikaudeksi

1.8.2021-31.5.2025
62 Nimeämispyyntö Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

vaalikaudelle 2021-2025
63 Nimeämispyyntö poliisin neuvottelukunnan jäseneksi

toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025
64 Nimeämispyyntö seudulliseen ympäristöterveyslautakuntaan

vaalikaudelle 2021-2025
65 Puulan seutuopiston opistolautakunnan edustajan valitseminen

toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
66 Käräjäoikeuden lautamiehen valinta toimikaudeksi

1.11.2021-31.5.2025
67 Edustajan valinta Keski-Suomen liiton edustajainkokoukseen
68 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
69 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston jäsenten vaali

toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
70 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen järjestämistoimikunnan

jäsenen ja varajäsenen valinta toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
71 Läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja
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Nisulan kylän osayleiskaava - HYVÄKSYMINEN
72 Täyttölupa määräaikaiseen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan

toimeen ajalle 1.8.2021- 31.7.2022 ja lisämäärärahan anominen 
73 Täyttölupa varhaiskasvatuksen määräaikaisen erityisavustajan

palkkaamiseksi Ruuhiryhmään ajalle 30.8.2021 - 5.6.2022 ja
lisämäärärahan anominen 

74 Lisämääräraha Satulakiven toiminta-alueen toimintakuluihin
75 Satulakiven vesiosuuskunnan liittäminen osaksi Toivakan kunnan

vesihuoltolaitosta
76 Kehittämishankkeiden välirahoituslainan myöntämisperusteet

2021-2027
77 Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston syksyn 2021

kokousaikataulut 
78 Luottamushenkilöiden koulutusten aikataulut syksyllä 2021
79 Muut asiat
80 Kokouksen päättäminen
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Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Saapuvilla olleet jäsenet Hakkarainen Heidi

Houni Juha
Ikonen Erkki
Jaatinen Lauri
Juusela Juha Puheenjohtaja § 71
Jäntti Sinikka puheenjohtaja
Järvinen Kimmo
Karanta Janne
Karmala Karla
Keteli Paula
Kovanen Pentti
Manninen Satu
Mäkelä Mika
Oksanen Varja Puheenjohtaja §

49-53
Parviainen Kari
Pitko Päivi
Puttonen Matti
Ripatti Johanna
Saarelainen Topi
Sirenius Seppo
Vihinen Veli Pekka
Torppa Juho varavaltuutettu § 71

Poissa Tattari Markus vanhus- ja vammaisneuvoston
puheenjohtaja

hallintosääntö § 15

Muut saapuvilla ollet Vuopionperä-Kovanen Helena esittelijä,  kunnanjohtaja
Breilin Henna pöytäkirjanpitäjä
Ainali  Sakari hallintosääntö § 93
Sundvall Jouko hallintosääntö § 93
Kotimäki Tuula perusturvajohtaja
Orell-Pohjola  Sirpa rehtori
Paalanen Jukka tekninen johtaja

Allekirjoitukset

Varja Oksanen          Juha Juusela                Sinikka Jäntti                 Henna Breilin
puheenjohtaja           puheenjohtaja              puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
§ 49-53                     § 71

Käsitellyt asiat § 49 - 80  

Pöytäkirjan tarkastus Toivakka

 Heidi Hakkarainen Juha Houni
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen osoitteessa www.toivakka.fi
Alkaen 10.8.2021



Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Tekninen lautakunta § 22 05.06.2014
Kunnanhallitus § 156 16.06.2014
Tekninen lautakunta § 38 22.04.2020
Kunnanhallitus § 120 04.05.2020
Tekninen lautakunta § 37 22.04.2021
Kunnanhallitus § 85 26.04.2021
Tekninen lautakunta § 58 16.06.2021
Kunnanhallitus § 180 21.06.2021
Kunnanvaltuusto § 71 09.08.2021

Läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Nisulan kylän osayleiskaava -
HYVÄKSYMINEN

Tekltk 05.06.2014 § 22
 Valmistelija(t): Rakennustarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Matti
 Ni ku pe te ri

Maankäyttö ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan Maankäyttö- ja ra ken nus-
lain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä
esit tä mi seen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla val mis te lu ai-
neis to nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kir jal-
li ses ti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taik-
ka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mie li pi-
teen sä esittää myös muut kunnan jäsenet.

Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis-
ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toi-
mi val la tavalla. Asiasta ilmoitetaan ilmoitustaululla ja lehdessä. Lisäksi
maan omis ta jil le lähetetään kirjeet ja järjestetään elokuussa kolme esittely ja
kuu le mis ti lai suut ta.

Aluerajaus on esitetty karttaliitteessä.

Kaavaluonnos esitellään ennen kokousta erikseen järjestettävässä esit te ly ti-
lai suu des sa 5.6. klo 16-17.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Ran ta-
osayleiskaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville.

Ennen alustavan kaavaluonnoksen asettamista nähtäville siihen voidaan
tehdä vähäisiä muutoksia. Muutokset kirjataan erilliseen muistioon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 Petri Haikkala jääväsi itsensä tämän pykälä osalta.
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Kh 16.06.2014 § 156
 Valmistelija(t): kunnanjohtaja Kalle Larsson, puh. 0400 695 679

 Matti Nikupeteri esittelee kaavaluonnoksen kunnanhallitukselle.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asettaa Läntisen rantaosayleiskaavaluonnoksen ylei-
ses ti nähtäville. Kaavaluonnos pyritään saamaan nähtäville elokuussa 2014
ja siitä ilmoitetaan kunnan kotisivuilla, virallisella ilmoitustaululla, Kes ki-
suo ma lai ses sa sekä Paikallisuutisissa. Lisäksi kaavaluonnoksesta lähetetään
maan omis ta jil le kirjeet sekä pyydetään viranomaislausunnot. Kaa va esit te ly-
jä tullaan pitämään kirjastolla, Huikossa ja Nisulassa. Pää esit te ly on kir jas-
tol la 26.8.2014 klo 15-17.

Päätös: Tapio Salmi jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi intressijäävinä.
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tekltk 22.04.2020 § 38
 Valmistelija(t): tekninen johtaja Jukka Paalanen, puh. 040 6402 034

Toivakan rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus on tullut vireille 2014 ja
se on jaettu aluksi itäiseen ja läntiseen osa-alueeseen. Myöhemmin itäinen
alue on jaettu kahdeksi osa-alueeksi (osa-alue 1 ja 2). Itäinen osa-alue 1 on
hy väk syt ty ja saatettu voimaan pääosin 24.5.2018 ja valitustenalaisten kiin-
teis tö jen osalta 20.6.2019. Itäinen osa-alue 2 on hyväksytty 26.9.2019 ja osa
kaa vas ta on valitusten osalta voimaantulon ulkopuolella (tilanteessa
8.4.2020).

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Ni su-
lan kylän osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Myös läntinen alue
on jaettu kahdeksi osa-alueeksi.

Maankäyttö ja rakennusasetus 30 §: Mielipiteen esittäminen kaavaa val mis-
tel taes sa:
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen
osal li sil le mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä
aset ta mal la valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää
mie li pi de määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa
kos ke vas sa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Täs-
sä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet.



Toivakan kunta Ote pöytäkirjasta

Tekninen lautakunta § 22 05.06.2014
Kunnanhallitus § 156 16.06.2014
Tekninen lautakunta § 38 22.04.2020
Kunnanhallitus § 120 04.05.2020
Tekninen lautakunta § 37 22.04.2021
Kunnanhallitus § 85 26.04.2021
Tekninen lautakunta § 58 16.06.2021
Kunnanhallitus § 180 21.06.2021
Kunnanvaltuusto § 71 09.08.2021

Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiseen tiedotetaan osallistumis-
ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toi-
mi val la tavalla. 

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 1) ja Ni-
su lan kylän osayleiskaavan luonnos asetetaan yleisesti nähtäville (MRL 62
§) 30 päivän ajaksi ja siitä tiedotetaan kunnan kotisivulla, virallisella il moi-
tus tau lul la ja Paikallisuutiset -lehdessä. Lisäksi maanomistajille lähetetään
kir jeet ja mah dol li suuk sien mukaan järjestetään kaavaluonnoksen esit te ly ti-
lai suus erik seen ilmoitettuna ajankohtana. Viranomaisilta pyydetään lau sun-
not ja tar vit taes sa järjestetään viranomaisneuvottelut.

Esityslistan oheismateriaalina kaavaluonnos ja kaavan valmisteluun liittyvä
muu aineisto.

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Toivakan läntisen
ran ta osa yleis kaa van muutoksen (osa-alue 1) ja Nisulan kylän osa yleis kaa-
van luonnoksen hy väk sy mis tä lausuntojen pyytämistä ja nähtäville aset ta-
mis ta varten 30 päivän ajaksi. 

 Ennen nähtäville asettamista kaavaluonnokseen voidaan tehdä vähäisiä
muu tok sia/kor ja uk sia esilletulleista puutteista, virheistä tai piirtoteknisistä
syis tä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee kirjata erilliseen muistioon.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: Kunnanhallituksen käsittelyyn

Kh 04.05.2020 § 120
 Valmistelija(t):

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää Toivakan läntisen ran ta osa yleis kaa van muutoksen
(osa-alue 1) ja Nisulan kylän osa yleis kaa van luonnoksen hy väk sy mis tä
lausuntojen pyytämistä ja nähtäville aset ta mis ta varten 30 päivän ajaksi. 

 Ennen nähtäville asettamista kaavaluonnokseen voidaan tehdä vähäisiä
muu tok sia/kor ja uk sia esilletulleista puutteista, virheistä tai piirtoteknisistä
syis tä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee kirjata erilliseen muistioon.
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 Käsittely kokouksessa:

 Tuomas Tahvonen ja Juha Hiekkanen jääväsivät itsensä pykälän käsittelyn
ajaksi (maanomistajia kaavoitettavan alueen vaikutuspiirissä) ja poistuivat
kokouksesta klo 16.51.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Tuomas Tahvonen ja Juha Hiekkanen palasivat kokoukseen klo 17.08.

Tekltk 22.04.2021 § 37
 Valmistelija(t): tekninen johtaja Jukka Paalanen, puh. 040 6402 034 ja toi-

mis to sih tee ri Minna Siltala, puh. 040 683 4600

 Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Ni su-
lan kylän osayleiskaava -luonnos pidettiin nähtävillä ajalla 14.5. -
15.6.2020.

Luonnosvaiheen jälkeen on tehty maisemaselvitys ja kaksi lii to-ora va sel vi-
tys tä.

 Nähtävilläoloaikana saapuneet palautteet ja vastineet niihin on koottu kaa-
va eh do tuk sen valmistelumateriaaliin, mikä on esityslistan oheis ma te ri aa li na
sekä kotisivulla osoitteessa

www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-rakentaminen/yleiskaavat/ranta-osayleiskaavat/

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle Toivakan läntisen
alu een rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Nisulan kylän osa yleis-
kaa va -ehdotuksen sekä vastineiden hyväksymistä.
Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n
mu kai ses ti 30 päivän ajaksi. Kunnan jäsenille ja osallisille varataan ti lai-
suus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).

Ennen nähtäville asettamista kaavaehdotukseen voidaan tehdä vähäisiä
muu tok sia/kor ja uk sia esilletulleista puutteista, virheistä tai piirtoteknisistä
syis tä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee kirjata erilliseen muistioon.
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Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Toimenpiteet: Kunnanhallitukseen.

Kh 26.04.2021 § 85

  Valmistelija(t): Valmistelija(t): tekninen johtaja Jukka Paalanen, puh. 040 6402
  034 ja toimistosihteeri Minna Siltala, puh. 040 683 4600

  Kaavaehdotuksen valmistelumateriaali on luettavissa

www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-rakentaminen/yleiskaavat/ranta-osayleiskaavat/.

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan
 muutos (osa-alue 1) ja Nisulan kylän osayleiskaava -ehdotuksen sekä vastineet.

  Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n
 mukaisesti 30 päivän ajaksi. Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus
 esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).

  Ennen nähtäville asettamista kaavaehdotukseen voidaan tehdä vähäisiä
 muutoksia/korjauksia esilletulleista puutteista, virheistä tai piirtoteknisistä
 syistä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee kirjata erilliseen muistioon.

Päätös:  Tuomas Tahvonen, Sinikka Jäntti ja Juha Hiekkanen jääväsivät itsensä pykälän
 käsittelyn ajaksi (maanomistajia kaavoitettavan alueen vaikutuspiirissä) ja
 poistuivat kokouksesta klo 16.52.

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  Tuomas Tahvonen, Sinikka Jäntti ja Juha Hiekkanen palasivat kokoukseen klo 
 17.22.

  Jukka Paalanen poistui kokouksesta klo 17.22.
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Tekltk 16.6.2021 § 58

Tekltk Valmistelija(t): tekninen johtaja Jukka Paalanen, puh. 040 6402 034 ja toi mis to-
sih tee ri Minna Siltala, puh. 040 683 4600

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Nisulan
ky län osayleiskaava -ehdotus pidettiin nähtävillä ajalla 6.5. - 8.6.2021. 

Palautteen perusteella, nähtävillä ollutta kaavaehdotusta on muutettu seu raa vas-
ti:
- Päijänne, tilan Lintula 850-404-1-339 vanha lomarakennuspaikka (RA) on
muu tet tu asuinrakennuspaikaksi (AO) maanomistajan muistutuksen perusteella,
naa pu reil ta pyydetty suostumus muutokseen
- Nisulan oyk, varastoalueen (TV) aluerajausta on pienennetty Niemelä -tien
var res ta niin, että TV -alue rajautuu n. 100 m etäisyydelle Nisulan kylätalosta,
Ni su lan kyläseura ry:n muistutuksen perusteella.

Lisäksi uusien ja voimassa olevan kaavan, mutta rakentumattomien ra ken nus-
paik ko jen symbolit on muutettu mustiksi avonaisiksi ympyröiksi. Vastaavaa
mer kin tä ta paa on käytetty myös muissa rantaosayleiskaavoissa Toivakan kun-
nan alueella.

Nähtävilläoloaikana saapuneet palautteet ja vastineet niihin on koottu kaavan
valmistelumateriaaliin, mikä on oheismateriaalina se kä kotisivulla osoitteessa
www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-rakentaminen/yleiskaavat/
ranta-osayleiskaavat/

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
Toi va kan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Nisulan
ky län osayleiskaavan ja vastineiden hyväksymistä.

Ennen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä (MRL 37 §), kaavaan voidaan
teh dä vähäisiä muutoksia/korjauksia esilletulleista puutteista, virheistä tai piir-
to tek ni sis tä syistä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee kirjata erilliseen muis ti-
oon.

Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muu-
tos ta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään (MRL 188
§). Hyväksymispäätös kuulutetaan MRA 93 §.n ja tiedotetaan MRL 67 §:n sekä
MRA 94 § mukaisesti.
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Lisäksi kaavan voimaantulosta kuulutetaan erikseen MRA 93 §:n mukaisesti,
kun päätös on saanut lainvoiman ja tämän jälkeen kaava lähetetään tiedoksi
MRA 95 §:n mukaisesti.

Päätös sekä kaavakartta ja -selostus lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY
-kes kuk sel le. Lisäksi hyväksymisestä ilmoitetaan niille viranomaisille, kunnan
jä se nil le ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet ja jättäneet yh teys-
tie ton sa kaavan ollessa nähtävillä. Kaava ja kaavaselostus julkaistaan kunnan
ko ti si vul la.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: Kunnanhallitukseen

Kh 21.06.2021 § 180
 Valmistelija(t): tekninen johtaja Jukka Paalanen, puh. 040 6402 034 ja

toimistosihteeri Minna Siltala, puh. 040 683 4600

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle Toivakan läntisen alueen
rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 1) ja Nisulan kylän osayleiskaavan ja
vastineiden hyväksymistä.

 Ennen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä (MRL 37 §), kaavaan
voidaan tehdä vähäisiä muutoksia/korjauksia esilletulleista puutteista,
virheistä tai piirtoteknisistä syistä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee
kirjata erilliseen muistioon.

 Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään
(MRL 188 §). Hyväksymispäätös kuulutetaan MRA 93 §.n ja tiedotetaan
MRL 67 §:n sekä MRA 94 § mukaisesti.

 Lisäksi kaavan voimaantulosta kuulutetaan erikseen MRA 93 §:n
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mukaisesti, kun päätös on saanut lainvoiman ja tämän jälkeen kaava
lähetetään tiedoksi MRA 95 §:n mukaisesti.

 Päätös sekä kaavakartta ja -selostus lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY
-keskukselle. Lisäksi hyväksymisestä ilmoitetaan niille viranomaisille,
kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet ja
jättäneet yhteystietonsa kaavan ollessa nähtävillä. Kaava ja kaavaselostus
julkaistaan kunnan kotisivulla.

Päätös: Tuomas Tahvonen, Sinikka Jäntti ja Juha Hiekkanen jääväsivät
itsensä pykälän käsittelyn ajaksi (maanomistajia kaavoitettavan alueen
vaikutuspiirissä) ja poistuivat kokouksesta klo 17.32.

 Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 Tuomas Tahvonen, Sinikka Jäntti ja Juha Hiekkanen palasivat
kokoukseen klo 17.41.

Toimenpiteet:

Kv 09.08.2021 § 71 

Ehdotus: Valtuusto päättää hyväksyä Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan
muutoksen (osa-alue 1) ja Nisulan kylän osayleiskaavan ja vastineet. 

 Ennen kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittelyä (MRL 37 §), kaavaan
voidaan tehdä vähäisiä muutoksia/korjauksia esilletulleista puutteista,
virheistä tai piirtoteknisistä syistä johtuen. Mahdolliset muutokset tulee
kirjata erilliseen muistioon.

 Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään
(MRL 188 §). Hyväksymispäätös kuulutetaan MRA 93 §.n ja tiedotetaan
MRL 67 §:n sekä MRA 94 § mukaisesti.
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 Lisäksi kaavan voimaantulosta kuulutetaan erikseen MRA 93 §:n
mukaisesti, kun päätös on saanut lainvoiman ja tämän jälkeen kaava
lähetetään tiedoksi MRA 95 §:n mukaisesti.

 Päätös sekä kaavakartta ja -selostus lähetetään tiedoksi Keski-Suomen ELY
-keskukselle. Lisäksi hyväksymisestä ilmoitetaan niille viranomaisille,
kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä pyytäneet ja
jättäneet yhteystietonsa kaavan ollessa nähtävillä. Kaava ja kaavaselostus
julkaistaan kunnan kotisivulla.

Päätös: Sinikka Jäntti (maanomistaja kaavoitettavan alueen vaikutuspiirissä)
ja Mika Mäkelä jääväsivät itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja
poistuivat yleisön joukkoon klo 19.07. Varavaltuutettu Juho Torppa
saapui kokoukseen klo 19.07. Juha Juusela toimi puheenjohtajana
tämän pykälän käsittelyn ajan.

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 Sinikka Jäntti ja Mika Mäkelä palasivat kokoukseen klo 19.21 ja Juho
Torppa poistui kokouksesta klo 19.21.

Toimenpiteet:

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoite tun
otteen oikeaksi todistaa:

Toivakassa 11.8.2021

Pöytäkirjan pitäjä
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Valitusosoitus

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

§: 49, 51, 75, 77, 78, 79, 80

Muutoksenhakuohje

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös viranomainen
sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
 Raatihuoneenkatu 1
 13100 Hämeenlinna
 Puhelin 029 56 42200 / vaihde 
 Telekopio 029 56 42269
 Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

 Kunnallisvalitus, § 50, 52-70, 72-74, 76

 Valitusaika 30 päivää

 Hallintovalitus, §

 Valitusaika 30 päivää

Kuntalaisen  valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa. (10.8.2021).

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusoikeus
Valituksen saa tehdä
 asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuuteen

päätös välittömästi vaikuttaa
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 kunnan jäsen

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
 päätös on muuten lainvastainen

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä:

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, että 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. Asia-miehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15
mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös, nimi, osoite ja postinumero:

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
 Raatihuoneenkatu 1
 13100 Hämeenlinna
 Puhelin 029 56 42200 / vaihde 
 Telekopio 029 56 42269
 Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
1.1.2019 lukien oikeudenkäyntimaksu on 260 €.
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Muutoksenhakuohje yleiskaava ja asemakaava-asioissa

§ 71

Muutoksenhakuohje
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella
Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.
Valitusoikeus on 30 päivää. Valitusaika lasketaan siitä päivästä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville
(10.8.2021).
Valituksen saa tehdä
 se, jota päätös koskee,
 se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 kunnan jäsen.

Poikkeus: Valitukseltaan vähäisen muun kuin ranta-asemakaavaa koskevan kaavamuutoksen hyväksymistä
koskeva päätös
Valituksen saa tehdä vain
 se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun
alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka
nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla,
heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla
näihin rinnastettavalla tavalla.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa
oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja
alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä
koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.

Valituksessa on ilmoitettava
 valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero),
 päätös, johon haetaan muutosta,
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä vaatimuksen perusteet.

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan itse allekirjoitettava.

Valitukseen tulee liittää
 päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
 todistus tiedoksisaantipäivästä.
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Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle osoitteella:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin 029 56 42200/vaihde
Telekopio 029 56 42269
Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15
mennessä, riippumatta siitä toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Oikeudenkäyntimaksu 1.1.2019 lukien on 260€.
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