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1. varapuheenjohtaja

Röppänen Neeta
Heikkinen Hannakaisa
Rautiainen Merja
Rusanen Juha-Pekka
Semi Matti
Toppinen Jouni
Rajamäki Kari
Kivelä Antti
Korhonen Marko
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aluekehitysjohtaja
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sihteeri

Berg Marja
Pentikäinen Pia
Raassina Sari
Eestilä Markku

jäsen
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jäsen
mkv:n 1. varapuheenjohtaja

Poistui asian 4 käsittelyn aikana.

ALLEKIRJOITUKSET
Seppo Kääriäinen
Puheenjohtaja
KÄSITELLYT ASIAT

Pekka Leskinen
Puheenjohtaja

Pekka Kaikkonen
Pöytäkirjanpitäjä

1 - 16

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Merja Rautiainen

Matti Semi

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
05.02.2019
Pohjois-Savon liiton toimistossa toimistoaikana.

Pekka Kaikkonen
maakuntasihteeri
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Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen voimaantulo
101/10.02.00.00/2016
Maakuntahallitus 28.01.2019 § 5
Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2018 Pohjois-Savon maakuntakaavan
2040 tarkistamisen 1. vaiheen. Päätökseen liittyi, että voimaantullessaan 1. vaiheen maakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka osoitetaan erillisellä kartalla ja kuvataan kaavaselostuksessa. Maakuntahallitus on tehnyt asian toimeenpanopäätöksen 26.11.2018 § 170.
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen hyväksymispäätöksen valitusaika on päättynyt 21.1.2019. Maakuntavaltuuston päätöksestä ei ole tehty valituksia
Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tästä on saatu suullinen tieto muutoksenhakuviranomaisena toimivan Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta (22.1.2019).
Sen sijaan maakuntahallituksen 26.11.2018 tekemästä maakuntakaavan hyväksymisen
toimeenpanopäätöksestä, § 170, on hallinto-oikeuteen tullut kaksi valitusta (15.1.2019 ja
16.1.2019). Hallinto-oikeus ei ole vielä 22.1.2019 mennessä pyytänyt valituksiin vastineita
tai
antanut
muuta
tietoa
valitusten
käsittelystä.
Maakuntahallituksen
toimeenpanopäätöksestä §170, on annettu pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta
Pohjois-Savon liiton maakuntahallitukselle. On oletettavaa, ettei hallinto-oikeus ota
saapuneita valituksia tutkittavaksi, koska ne koskevat päätöstä, josta voi tehdä ainoastaan
oikaisuvaatimuksen. Lisäksi valitukset on osoitettu maakuntahallituksen sijaan
hallinto-oikeudelle.
Koska Pohjois-Savon maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu, on
maakuntavaltuuston hyväksymispäätös saanut lainvoiman. Pohjois-Savon liitto lähettää
voimaantulleen maakuntakaavan tiedoksi niille ministeriöille, joita asia koskee, sekä muille
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä mainituille viranomaisille kuten Pohjois-Savon
ely-keskukselle,
maanmittauslaitokselle,
maakuntakaava-alueeseen
rajoittuvien
maakuntien liitoille, maakuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille
sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan
Savon Sanomissa, Warkauden lehdessä ja Iisalmen Sanomissa. Kuulutus viedään myös
liiton Internet -sivulle.
Maakuntavaltuuston tekemän maakuntakaavan hyväksymispäätöksen jälkeen kaava-asiakirjoihin on tehty teknisenä korjauksena muutoksia. Merkinnät- ja määräykset -asiakirjassa
sekä vastaavassa kohdassa kaavaselostuksessa suojavyöhykkeitä sv-6 ja sv-9 koskevien
suunnittelumääräyksien maininta Trafista on poistettu.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää hyväksyä kaava-asiakirjojen tekniset korjaukset.
Maakuntahallitus toteaa maakuntavaltuuston 19.11.2018 § 21 tekemän Pohjois-Savon
maakuntakaava 2040 tarkistamisen 1. vaiheen hyväksymispäätöksen olevan lainvoimainen ja maakuntakaava tulee voimaan, kun siitä on kuulutettu MRA 93 §:n mukaisesti. Voimaantullessaan 1. vaiheen maakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista
merkinnät, jotka osoitetaan erillisellä kartalla ja kuvataan kaavaselostuksessa.
Pohjois-Savon liitto saattaa voimaan tulleen maakuntakaavan tiedoksi Maankäyttö- ja ra-
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kennusasetuksen 95 § mukaisesti.
Valmistelija:

kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609
suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa:

Kuopiossa 5.2.2019

Pekka Kaikkonen
pöytäkirjanpitäjä
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POHJOIS-SAVON LIITTO
Maakuntahallitus
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot (§ 4 - 6, 10, 12 - 16)
Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
HValL 3 §:n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai
jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Oikaisuvaatimusohjeet (§ 1 - 3, 7 - 11)
Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakuntahallitukselta, Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeellä tai laitettu
nähtäville yleiseen tietoverkkoon.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan 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 kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen (137 §).
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Muutos haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio.
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
*
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
*
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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