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VASTINE KIRJALLISEEN MIELIPITEESEEN 
 
 
Hankasalmen kuntaan on tullut kirjallinen mielipide, koskien Kynsiveden alueen rantaosayleis- 
kaavan muutosta kiinteistön Lotakko RN:o 29:19 alueella, ja kaavamuutokseen johtanutta ja  
liittyvää viranomaistoimintaa. 
 
Kyseinen kiinteistö, Lotakko RN:o 29:19, kuuluu pinta-alaltaan lähes kokonaan Kynsiveden alueen 
rantaosayleiskaava-alueeseen, sisältäen yhden rakennusoikeudellisen lomarakennuspaikan, kaava- 
merkinnällä RA, ja suurin osa tilan pinta-alasta on kaavassa M-aluetta, maa- ja metsätalousaluetta, 
millä ei ole rakennusoikeutta. Tilan kokonaispinta-ala on n. 4.37 ha. 
 
Kaavamuutokseen johtaneet tapahtumat 
 
Kiinteistölle myönnettiin rakennuslupa 92 kem2 suuruisen loma-asunnon rakentamiselle 
28.05.2014. Rakennuslupa myönnettiin voimassa olevan yleiskaavan mukaiselle loma-asunnon  
rakennuspaikalle hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti.  
Samanaikaisesti tehtiin päätös toimenpideilmoituksesta, koskien 20 m2 suuruisen talous- 
rakennuksen rakentamisesta samalle yleiskaavan mukaiselle loma-asuntopaikalle. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen naapureiden kuuleminen rakennuslupakäsittelyn 
yhteydessä suoritettiin rakennushankkeeseen ryhtyvän toimesta kahden naapurikiinteistön 
osalta ja kolmannen naapurikiinteistön, Rantakeurula RN:o 7:42, osalta kuulemisen suoritti  
Hankasalmen kunnan rakennusvalvontaviranomainen, koska tältä osin kuulemisasiakirjaa 
ei suostuttu allekirjoittamaan kyseisen naapurin toimesta. 
Viranomaiskuulemiseen ei jätetty huomautusta kuulemisajan päätyttyä.  
 
Myönnetyssä rakennusluvassa edellytettiin loma-asunnolle viranomaiskatselmuksena sijainti- 
katselmusta, mikä pidettiin kiinteistöllä rakennustarkastajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän 
toimesta 19.08.2015. 
Suoritetussa katselmuksessa yleiskaavan mukainen rakennusoikeudellinen alue, rakennuspaikka 
todettiin varsin kosteaksi ja märäksi, johtuen osaltaan alueen yläpuolisista lähde-esiintymistä, 
mitkä on tullut myös hyvin esille kaavamuutosalueen luonto- ja maisemaselvityksessä, mitä 
Keski-Suomen Ely-keskus edellytti lausunnossaan kaavaprosessin aikana. 
Katselmuksessa kiinteistön omistaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä esitti rakennuspaikaksi 
asemapiirroksesta ja yleiskaavan mukaisesta rakennusoikeudellisesta paikasta poiketen niin, 
että loma-asunnon rakennuspaikka tulisi olemaan yleiskaavan määrittämän rakennusoikeudellisen 
RA-alueen  eteläreunalla ja  M-alueen rajalla kaavamääräysten mukaisesti vähintään 30 m  
rantaviivasta. 
Yleiskaavan mukaisen rakennusoikeudellisen RA-alueen ja M-alueen rajakohta arvioitiin 
maastossa, karttapohjaa ja kaavakarttaa hyväksi käyttäen, koska minkäänlaisia merkintöjä 
maastossa ei ollut kyseistä rajakohtaa nähden, toisin kuin annetussa mielipiteessä annetaan 
ymmärtää.   
Tässä tilanteessa viranomainen, rakennustarkastaja on käyttänyt harkintaa toimivaltansa 
puitteissa, kuten Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 e § antaa näin mahdollisuuden poiketa 
lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista rakennustyön aikana, jos poikkeaminen ei sen laatu 
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ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää 
muuttamista eikä vaikuta naapureiden asemaan. 
 
Rakennushankkeeseen liittyvät työt Lotakko-kiinteistöllä on aloitettu elo-syyskuun vaiheessa 2014 
rakennuspaikalle johtavan tien tekemisellä.  
Tässä vaiheessa kiinteistön omistaja on ottanut puhelimitse yhteyttä rakennustarkastajaan, ja 
esittänyt voiko sijaintikatselmuksessa määriteltyä rakennuspaikkaa nostaa hieman ylemmäksi  
sovitusta paikasta, perusteena että, tuleva rakennus ei tule liian lähelle tontin/kiinteistön maa- 
alueen halki kulkevaa Kärkkäälän vesiosuuskunnan vesi- ja viemärilinjaa, koska vesi- ja viemäri- 
linjan sijainti oli selvinnyt kiinteistön omistajalle vasta tässä vaiheessa. 
Puhelinkeskusteluun perustuen rakennustarkastaja antoi suullisen luvan rakennuspaikan 
muuttamiseen tarvittavilta osin perustuen em. seikkoihin, olettaen että, ollaan edelleenkin  
aikaisemmin sovitun yleiskaavan mukaisen rakennusoikeudellisen RA-alueen ja M-alueen raja- 
alueella, mutta ylempänä mantereella rantaviivasta nähden. 
 
Rakennustyöt etenivät kiinteistöllä syksyn 2014 aikana rakennuspaikalle johtavan tien tekemisellä, 
viemärilinjan tekemisellä sekä rakennuspaikalla suoritettiin pohja- ja maaperätutkimus 
kairaamalla, vaikka sitä ei rakennusluvassa edellytetty. 
 
Näiden työvaiheiden jälkeen, marraskuun alussa 2014, Esko Riipinen on ottanut yhteyttä  
rakennusvalvontaan ja myös Keski-Suomen ELY-keskukseen, tuoden esille, onko Lotakko- 
kiinteistöllä tapahtuva rakentaminen yleiskaavan mukaista, koska hänen mielestään naapuri- 
kiinteistön rakennuspaikka ei vastaa sitä, mitä on ollut naapurien kuulemis-tilanteessa esitetty. 
 
Rakennustarkastaja on tehnyt uuden katselmuksen rakennuspaikalla 17.11.2014, ja todennut että, 
rakennuspaikka ei vastaa sitä, mitä asiasta on aiemmin sovittu sijaintikatselmuksessa ja sijainnin 
muuttamisesta puhelimessa.  Rakennuspaikka on siirtynyt täysin yleiskaavan mukaiselle  
M-alueelle, millä ei ole rakennusoikeutta. 
Rakennustyöt rakennuspaikalla keskeytettiin välittömästi, ja todettiin että, muodostuneen  
rakennuspaikan hyväksyminen ei ole rakennustarkastajan toimivallassa. 
 
Tämän jälkeen kiinteistön omistajalle, rakennushankkeeseen ryhtyvälle rakennustarkastaja on  
esittänyt vaihtoehdot rakennushankkeen jatkamiseksi; rakentaminen tulee tehdä aikaisemmin  
määriteltyyn paikkaan, tai rakennushanke edellyttää kaavamuutosta rakennuspaikan/rakennus-  
oikeuden siirtämiseksi kyseiseen uuteen paikkaan, jos sille on lailliset edellytykset olemassa. 
Koska on kyse oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta, mahdollisen kaavamuutoksen hyväksyy  
kunnanvaltuusto. 
 
Asiasta käytiin alustava neuvottelu myös Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa, mikä kaavoitusta 
valvovana viranomaisena ei tyrmännyt kaavamuutosprosessin käynnistämistä.  
 
Kiinteistön omistajat päätyivät hakemaan vuoden 2015 tammikuussa kaavamuutosta 
rakennuspaikan siirtämiseksi, perusteena päätökselle, koska yleiskaavan mukainen rakennus- 
paikka on huonosti rakentamiseen soveltuvaa ja paikallisen vesiosuuskunnan verkoston sijainti  
tontilla vaikeuttaa rakennusten sijoittamista kaavamääräysten mukaisesti. 
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Kyseiseen rantayleiskaavamuutokseen liittyvä Maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL ) mukainen 
viranomaisneuvottelu käytiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa 27.01.2015, minkä jälkeen   
Lotakko-kiinteistöön RN:o 29:19 liittyvä kaavamuutos on edennyt omana prosessina Maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisesti.  
 
 
Ennen kaavamuutoksen aloittamista tapahtuvilla rakennuspaikkaan liittyvillä seikoilla ei ole 
vaikutusta itse kaavamuutosprosessiin. Kaavamuutoksen liittyvät tavoitteet ja perustelut ja 
vaikutusten arviointi ovat kirjattu kaava-asiakirjoihin. 
 
Mielipiteessä on kiinnitetty huomio kaavaselostuksen sosiaaliset vaikutukset kohdan tekstiin, 
mikä ei liittynyt tähän kaavamuutokseen, ja kohta on huomioitu ja korjattu kaavaehdotuksessa. 
Sama asia tuli esille myös ELY-keskuksen antamassa lausunnossa. 
 
Annetussa mielipiteessä on koottu yhteenveto-kohtaan tietyt asiat, jotka eivät liity kaava- 
muutokseen, vaan yleensäkin kunnan rakennusvalvonnan/-valvontaviranomaisen toimintaan. 
 
• Laiminlöikö rakennusvalvontaviranomainen valvontavelvollisuuttaan ? 
 
   Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennus- 
   toimintaa, sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä MRL:ssä tai  
   sen nojalla säädetään tai määrätään. 
   Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huolehtia kunnassa tarvittavasta       
   rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. 
  
   Katson, että tässä tapauksessa rakentamiseen liittyvä viranomaisvalvonta hankkeen alku- 
   tilanteessa on ollut riittävää, edellä kerrotun mukaista, vaikkakin rakennushankkeeseen 
   liittyy meneillään oleva kaavamuutosprosessi. 
 
• Rakennushankkeessa toimivan vastaavan työnjohtajan ammattitaito 
 
   Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittele rakennushankkeen/-työn vastaavan työnjohtajan 
   tarpeellisuuden ja kelpoisuusvaatimukset ja tehtävään hyväksymisen. 
   Rakennuslupaa edellyttävässä rakennushankkeessa on oltava rakennustyötä johtava  
   vastaava työnjohtaja ja sen hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  
   Johdettavien rakennustöiden vaativuusluokat ovat vaativa -, tavanomainen - sekä vähäinen  
   työnjohtotehtävä, mihinkä jokaiseen on omat kelpoisuusvaatimukset huomioiden henkilön 
   koulutus ja kokemus rakennusalan eri tehtävistä. 
 
   Tämän rakennuskohteen vastaava työnjohtaja on koulutukseltaan rakennusinsinööri,  
   toiminut rakennusalalla useita vuosia ja näistä viisi vuotta rakennusvalvontaviranomaisen 
   roolissa lupa- ja tarkastusinsinöörinä toisen kunnan organisaatiossa. 
   Vaativuusluokaltaan rakennuskohde on tavanomainen, joten kyseinen henkilö on pätevä 
   hoitamaan rakennuskohteen vastaavan työnjohtajan tehtävää. 
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• Oliko rakennuspaikan siirtäminen tahallinen ja harkittu vai vahinko ? 
 
   Kuten vastineen alkuosassa on selvitetty ja perusteltu rakennuspaikan siirtäminen yleiskaavan 
   mukaisen rakennusoikeudellisen alueen eteläreunan ja M-alueen raja-alueelle, rakennuspaikan 
   siirtäminen on ollut siltä osin harkittua, viranomaisen toimivallassa olevaa toimintaa.   
   Yleiskaavamuutokseen ja rakennustöiden keskeyttämiseen johtanut merkitty rakennuspaikka 
   kaavan mukaisella M-alueella ei ole ollut viranomaisen hyväksymä. 
 
• Onko rakennuspaikan poikkeama rakennusaikainen rakennustarkastajan hyväksymä poikkeama 
 
   Kuten edellä on todettu kaavamuutosprosessiin johtanut rakennuspaikkaa, -paikansiirtoa ei 
   rakennustarkastaja ole merkinnyt maastoon eikä hyväksynyt, vaan asettanut merkityn rakennus- 
   paikan rakennuskieltoon, esittäen kiinteistön omistajalle, rakennushankkeeseen ryhtyvälle em. 
   vaihtoehdot rakennushankkeen eteenpäinviemiseksi.   
 
• Onko toimintatapa Hankasalmella hyväksytty 
 
   Maankäyttö- ja rakennuslain ( MRL ) 150 e § Suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön aikana, 
   ja 175.5 §  Rakennustarkastajan poikkeukset rakennustyön aikana antavat harkintavaltaa ja  
   toimivaltaa rakennusvalvontaviranomaiselle, myös Hankasalmella voidaan tulkita Maankäyttö- 
   ja rakennuslakia näiltä osin tapauskohtaisesti. 
 
 
Käsitykseni mukaan asiayhteyteen liittyy/vaikuttaa selkeästi jo aikaisemmat tapahtumat kyseisen  
Lotakko-kiinteistön maa-alueiden omistamisesta tai vuokraamisesta asianosaisten kesken. 
 
 
 
Vastineen jätettyyn kirjalliseen mielipiteeseen on laatinut rakennustarkastaja 
 
 
 
 
HANKASALMEN KUNTA 
 
Pekka Veijalainen  
Rakennustarkastaja   
 
 
 
 
 
 


