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KUNNANHALLITUS  19/2021 
 
 
Aika: Maanantai 20.9.2021 klo 16.05 – 18.48 
Paikka: Kunnantalo, valtuustosali 

Läsnä: Huuskonen Sari, pj.   paikalla 
 Paavola Kaarlo, 1. vpj   paikalla  
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 Kiviranta Oili    paikalla 
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 Pohlman Marko   paikalla 
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Niskakoski Mervi, valtuusto pj.   paikalla 
 Kinnunen Mikko, valtuuston 1. vpj.  poissa 
 Suontakanen Anja, valtuuston 2. vpj  paikalla 
 Silvast Marjut, kunnanjohtaja  paikalla 

Ahmaoja Marianne, vt. talous- ja henkilöstöjohtaja paikalla 
Haikola Piia, pöytäkirjanpitäjä  paikalla 

 
Pöytäkirjantarkastajat: Marko Pohlman ja Kaarlo Paavola 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 23.9.2021 
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1.  REISJÄRVEN KUNNAN TILATYÖRYHMÄ SELÄNTEEN TILATARPEITA VARTEN – JÄSENTEN NIMEÄMINEN 
 
KHALL § 233 Reisjärven kunnanhallitus on 18.11.2019 § 196 perustanut tilatyöryhmän Perus- 
20.9.2021 palvelukuntayhtymä Selänteen toimitilatarpeita varten. Työryhmän tarkoituksena 

on kartoittaa ja ratkaista kokonaisuutena eri toimitilatarpeet, toiminnot ja vaih-
toehdot huomioiden. Ratkaisuissa tulee ottaa huomioon toiminnan luonteen, 
tilojen kunnon ja kunnan taloudellisten resurssien lisäksi toimintojen tulevai-
suus. Sote-uudistuksen myötä sote-palvelut tulevat siirtymään hyvinvointialu-
eelle vuoden 2023 alusta. 

 
 Työryhmän perustamisvaiheessa jäseniksi nimettiin kunnan edustajina tekninen 

johtaja Sami Puputti sekä luottamushenkilöistä Kaarlo Paavola, Jouni Tilli ja He-
lena Kinnunen. Selänteen edustajiksi nimettiin Hannele Koski, Tarja Vaitiniemi, 
Helena Purola ja Anna Jussila. Tilatyöryhmään puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo 
Paavola. Kunnanjohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.  

 
 Kuntavaalien 2021 jälkeen luottamushenkilöitä on vaihtunut. Lisäksi Reisjärven 

kunnan ja Selänteen henkilöstössä on tapahtunut muutoksia. Työryhmän kokoon-
panoa on tarkoituksenmukaista päivittää. 

 
 Ppky Selänne esittää työryhmään edustajikseen Hannele Koskea, Tarja Vaitinie-
mea, Helena Purolaa ja Johanna Ollikaista. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Reisjärven kunnan Selänteen tilatarpeita varten 

perustettuun tilatyöryhmään jäseniksi 20.9.2021 alkaen 
- Reisjärven kunnan edustajiksi teknisen johtajan ja rakennusmestarin 
- Ppky Selänteen edustajiksi Hannele Kosken, Tarja Vaitiniemen, Helena Purolan 

ja Johanna Ollikaisen. 
- Reisjärven luottamushenkilöiden edustajat. 
- Nimeää tilatyöryhmään puheenjohtajan. 

 
Kunnanjohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.  
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä Reisjärven kunnan Selänteen tilatarpeita  
perustettuun tilatyöryhmään jäsenet 20.9.2021 alkaen seuraavasti:  
- Reisjärven kunnan edustajiksi teknisen johtajan ja rakennusmestarin 
- Ppky Selänteen edustajiksi Hannele Kosken, Tarja Vaitiniemen, Helena Purolan 

ja Johanna Ollikaisen. 
- Reisjärven luottamushenkilöiden edustajiksi Kaarlo Paavolan, Sari Huuskosen, 

Mervi Niskakosken ja Teuvo Nymanin.  
- Tilatyöryhmän puheenjohtajaksi Kaarlo Paavolan.  
 
Kunnanjohtajalla ja kuntayhtymäjohtajalla on läsnäolo- puheoikeus.  
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2.  REISJÄRVEN KUNNAN MAANKÄYTTÖ- JA TOIMITILATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN 
 
KHALL § 234 Reisjärven kuntastrategiassa (valt 30.1.2019 § 5) ensimmäisenä strategisena 
20.9.2021 päämääränä on elinvoiman edistäminen. Tavoitteena on luoda hyvinvointia paik-

kakunnalla, mihin liittyvät kaavoitus, tontit ja maapolitiikka. Toisena päämääränä 
on terveet tilat ja hyvinvoivat kuntalaiset. Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntaa 
tulee suunnitella ja rakentaa kokonaisuus huomioiden ja tulevaisuutta ennakoi-
den. 

 
Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle asuin- ja toimintaympäristölle. 
Onnistuneet ratkaisut kaavoituksessa, toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne 
sekä tarkoituksenmukaiset toimitilaratkaisut luovat hyvinvointia ja elinvoimaa. 
Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon kuntaa koskevat tilastolliset 
ennusteet, kunnan tavoitteet sekä lainsäädännöstä johtuvat tekijät, kuten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus. Ratkaisuissa tulee huomioida toimin-
nan luonteen sekä tilojen kunnon ja kunnan taloudellisten resurssien lisäksi 
toiminnalliset muutokset ja niiden vaikutusten ennakointi. 
 
Reisjärven kunnassa on tarve kartoittaa maankäytön ja toimitilojen tarpeet 
kokonaisuutena kunnan kokonaisetu ja eri vaihtoehdot huomioiden. Kun-
nassa toimii entuudestaan kunnanhallituksen (18.11.2019 § 196) perus-
tana tilatyöryhmä Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tilatarpeita varten. 
Lisäksi Reisjärven kunta on mukana Selänteen sisäilmatyöryhmässä. Mo-
lemmissa työryhmissä keskitytään sote-toimitiloihin ja niiden toiminta jat-
kuu edelleen. 
 
Kokonaisvaltaiseen kunnan maankäytön ja toimitilatarpeiden kartoittami-
seen ja ratkaisujen hakemiseen esitetään perustettavaksi kunnan viranhalti-
joista ja luottamushenkilöistä koostuva maankäyttö- ja toimitilatyöryhmä. Asi-
antuntijoita kutsutaan kuultavaksi tarpeen mukaan. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa Reisjärven kuntaan maankäyttö- ja 

toimitilatyöryhmän, johon se 
1. valitsee viranhaltijoiden edustajiksi teknisen johtajan ja rakennusmestarin 
2. valitsee luottamushenkilöiden edustajat  
3. nimeää puheenjohtajan. 

  Kunnanjohtajalla ja talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.  
 

Päätös: Kunnanhallitus päätti perustaa Reisjärven kuntaan maankäyttö- ja toi-
mitilatyöryhmän ja  
1. valita viranhaltijoiden edustajiksi teknisen johtajan ja rakennusmestarin 
2. valita luottamushenkilöiden edustajiksi Arto Vähäsöyringin, Jonna Haikaran, 
Mervi Niskakosken, Marko Pohlmanin, Tuomo Kinnusen ja Veikko Haikolan.  
3. Nimetä työryhmän puheenjohtajaksi Arto Vähäsöyringin.  
 
Kunnanjohtajalla ja talousjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus    20.9.2021  342 3 
 
 
 
3.  KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA 
 
KHALL § 235 Hallintosäännön (18.12.2012) 14 §:n mukaan kunnanhallitus nimeää muihin toi- 
20.9.2021 mielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. 

Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntiin 
eikä tarkastuslautakuntaan.  

 
Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjoh-
tajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muun toimielimen kokouksessa.  
 
Kunnan talouden tasapainottamispäätökseen (Valt 27.5.2020 § 43, liite 5) sisältyi 
päätös lautakuntien määrästä siten, että valtuustokauden 2021-2025 alkaessa 
kunnassa on kunnanhallituksen lisäksi vain kasvatus- ja koulutuslautakunta. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajansa kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
kunnanhallituksen toimikaudeksi 2021-2023.  

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajakseen kasvatus- ja koulutuslautakuntaan 
Oili Kivirannan.  
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4.  KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
KHALL § 194  Hallintosäännön 57 §:n mukaan lautakunnassa on 7 jäsentä ja kullakin jäsenellä  
2.8.2021  henkilökohtainen varajäsen valtuuston toimikautta vastaavan ajan. Valtuusto va- 

litsee lautakunnan jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
Kuntalain 33 § 1 mom. mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin 
valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrä va-
rapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.  
 
Kuntalain 74 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta muihin toimielimiin.  
 
Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei 
kuitenkaan:  
 
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva 
henkilö 
 
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toi-
mivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa 
 
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.  
 
Tasa-arvolain 4 a §:n 2 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä, lukuun otta-
matta kunnanvaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 
40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Sekä naisia että miehiä on ol-
tava sekä varsinaisista että varajäsenistä vähintään 40 % eli vähintään kolme.  
 
Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 

 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kasvatus- ja 

koulutuslautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 
 
 1. seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä 
 2. valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
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4.  KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA TOIMIKAUDEKSI 2021-2025 
 
VALT § 71  
12.8.2021  Päätös: Valtuutettu Arto Vähäsöyrinki esitti kaikkien valtuustoryhmien – Suomen 

Keskusta r.p., Perussuomalaiset r.p., Kansallinen Kokoomus r.p. ja Vapaa Reisjärvi 
-valitsijayhdistys – puolesta, että valtuusto valitsee kasvatus- ja koulutuslautakun-
taan jäsenet, henkilökohtaiset varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan seuraavasti:  

 
Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen  
Kemppainen Timo, pj  Aho Harri  
Kauppila Jorma, vpj  Nyman Tero  
Kesänen Heidi  Kiviranta Oili  
Honkaperä Niina  Paalavuo Minna  
Saaranen Jarno  Mattila Johannes  
Pietilä Ulla   Järvi Jonna-Maria  
Nyman Tiina   Savelainen Maria  
 
Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
 

KHALL § 236 Valtuusto valitsi 12.8.2021 § 70 Jorma Kauppilan tarkastuslautakunnan puheen- 
20.9.2021 johtajaksi. Kauppila tuli 12.8.2021 § 71 valituksi myös kasvatus- ja koulutuslauta-

kunnan varapuheenjohtajaksi, henkilökohtaisena varajäsenenään Tero Nyman. 
 

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja 
onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvi-
oida talouden tasapainotuksen toteutumista. Tarkastuslautakunnan luonteesta 
johtuen ei ole tarkoituksenmukaista, että tarkastuslautakunnan jäsen toimii tar-
kastelun kohteena olevan toimielimen jäsenenä.  
 
Jorma Kauppilan jatkaessa tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, tulee hänen 
tilalleen kasvatus- ja koulutuslautakuntaan valita uusi varapuheenjohtaja sekä 
henkilökohtainen varajäsen. 
 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kasvatus- ja 
koulutuslautakuntaan uuden varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021-2025 ja hä-
nelle henkilökohtaisen varajäsenen. 

 
 Päätös: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee kasvatus- ja 

koulutuslautakuntaan uuden varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2021-2025 ja hä-
nelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä uuden henkilökohtaisen varajäsenen 
Heidi Kesäselle, koska kunnanhallitus on valinnut Oili Kivirannan edustajakseen 
kasvatus- ja koulutuslautakuntaan.  
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5.  TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTYÖN OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN VALINTA 2021-2023 
 
KHALL §237 Valtuusto hyväksyi 27.5.2020 § 43 kunnan talouden tasapainotusohjelman vuo- 
20.9.2021 sille 2020-2023. Kunnanhallitus perusti 17.2.2020 § 38 talouden tasapainotustyölle 

poliittista ohjausta varten ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ja 
johtaa tasapainotustyötä ja tiedottaa prosessin etenemisestä.  

  
 Ohjausryhmään valittiin: 

Jouni Tilli (pj) 
Helena Kinnunen (vpj)  
Kaarlo Paavola 
Arto Vähäsöyrinki 
Esa Hirvinen 
Sari Huuskonen  
Ulla Pietilä 
Kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

 
 Kuntavaaleissa 2021 osa valtuutetuista vaihtui, joten työryhmän jäsenet on syytä 

nimetä uudelleen tasapainotustyön loppukaudeksi 2021-2023. 
 

Ohjausryhmän jäsenten valinnassa on otettava huomioon tasa-arvolain säännök-
set. Tasa-arvolain (609/1986) 4 a § 2. mom. vaatii, että jäsenissä on oltava sekä 
miehiä että naisia vähintään 40 %. 

 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee talouden tasapainotustyön poliittista ohjausta 

varten ohjausryhmän jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikau-
deksi 2021-2023. 

 
Päätös: Kunnanhallitus valitsee talouden tasapainotustyön ohjausryhmään jäsenet 
seuraavasti:  
 
Sari Huuskonen, puheenjohtaja 
Mervi Niskakoski 
Kaarlo Paavola 
Arto Vähäsöyrinki 
Ulla Pietilä 
Raili Hirvinen 
Jarno Saaranen 
Timo Kemppainen 
 
Kunnanjohtajan lisäksi vt. talous- ja henkilöstöjohtajalla on läsnäolo- ja puheoi-
keus.  
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6.  KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2021 KUTSUNNOISSA  
 
KHALL § 229  Kainuun prikaati, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto on pyytänyt  
6.9.2021 nimeämään kunnan edustajat ja varaedustajat sekä lääkärin vuoden 2020 

kutsuntalautakuntiin. Reisjärvellä kutsuntatilaisuus on torstaina 7.10.2021. 
Koronaepidemian vaikutuksia syksyn kutsuntoihin on vaikea ennakoida.  

 
 Reisjärveltä tarvitaan yksi edustaja ja tarpeellinen määrä (1-3) varaedusta-

jia. Kunnan edustajien toivotaan olevan riittävästi nuoriso- tai sosiaalityö-
hön perehtyneitä.  

 
 Vuonna 2020 kunnan edustajana on ollut Antti Vedenpää ja varaedustajana 

Timo Kemppainen. Kutsuntalääkärinä on ollut Olli Kiiskilä.  
 
 Reisjärven kunnan kutsuntalääkärinä jatkaa Olli Kiiskilä.  
 
 Valmistelija: Hallintosihteeri 040 3008 208 
 
 Oheismateriaalina  

Kainuun prikaatin kirje 28.5.2021 
 Kutsuntakuulutus 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuoden 2021 kutsuntalautakuntaan edustajan, 

varaedustajat sekä kutsuntalääkärin. 
 
 Päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle. 
  
KHALL § 238  
20.9.2021 Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää vuoden 2021 kutsuntalautakuntaan edustajan, 

varaedustajat sekä kutsuntalääkärin. 
 
 Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä vuoden 2021 kutsuntalautakuntaan edusta-

jaksi Arto Vähäsöyringin ja varaedustajaksi Marko Pohlmanin sekä kutsuntalääkä-
riksi Olli Kiiskilän.  
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7.  MAATALOUSLOMITTAJAN IRTISANOUTUMINEN 
 
KHALL § 239 Maatalouslomittaja xxx xxx on irtisanoutunut toimestaan 8.9.2021 saapu- 
20.9.2021 neella kirjeellä siten, että työsuhde päättyy 31.10.2021.  
 
 xxx xxx työsuhde on jatkunut yli 5 vuotta keskeytyksettä, joten irtisanomisaika on 

yksi kuukausi (KVTES VIII luku 5 § 2 mom.). 
 

Hallintosäännön 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää se, joka valitsee vi-
ranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 
 
Liite 1 Irtisanoutumiskirje 

 
Valmistelija: Lomituspalvelupäällikkö 044 4457 741 

 
Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää eron xxx xxx:lle maatalouslomittajan toimesta. 

Työsuhde päättyy 31.10.2021. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  348 8
     
 
 
8.  POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / XXX / XXX-XXX-XX-XX KOIVUMAJA 
 
KHALL § 240 xxx ja xxx hakevat poikkeamislupaa pergolan rakentamiseen  
20.9.2021 vanhan kesämökin paikalle Kangaskylän kylässä tilalle Koivumaja xxx-xxx-xx-xx. 
 
 Sijoittamalla pergola vanhan rakennuksen sora-alueen päälle, vältytään rakennuk-

sen sijoittamiselta maakaapeleiden päälle. 
 
 Liite 2 Poikkeamispäätösehdotus  
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kaavoittajan esittämin perustein haetun poik-

keamisen tilalle Koivumaja xxx-xxx-xx-xx. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  349 9
     
 
 
9.  POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / XXX / XXX-XXX-XXX-X PARKKILA 
 
KHALL § 241 xxx ja xxx hakevat poikkeamislupaa rantasaunan rakentamiseen Kil- 
20.9.2021 janjärven rannalle Leppälahden kylässä tilalle Parkkila xxx-xxx-xxx-x. 
 
 Rakennus tulee vuokratontille, joka on vuokrattu tilasta xxx-xxx-xxx-x. 
 
 Liite 3 Poikkeamispäätösehdotus  
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kaavoittajan esittämin perustein haetun poik-

keamisen tilalle Parkkila xxx-xxx-xxx-x. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  350 10
    
 
 
10.  POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / XXX / XXX-XXX-XX-XXX PIHLAJARINNE 
 
KHALL § 242 xxx ja xxx hakevat poikkeamislupaa autokatoksen rakentamiseen  
20.9.2021 Susisaaren tilalle Pihlajarinne xxx-xxx-xx-xxx. 
 
 Tontin muodon vuoksi autokatos on vaikea rakentaa ilman, että se sijoittuu kun-

nan puistoalueen rajaan kiinni. 
 
 Liite 4 Poikkeamispäätösehdotus  
 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja 040 3008 200 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää kaavoittajan esittämin perustein haetun poik-

keamisen tilalle Pihlajarinne xxx-xxx-xx-xxx. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Arto Vähäsöyrinki poistui esteellisenä (HL 28.1) tämän pykälän käsittelyn ja pää-
töksenteon ajaksi.  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  351 11 
 
 
 
11.  YHTEISTYÖSOPIMUS 2021-2022, ANNI ALAKOSKI  
 
KHALL § 243 Anni Alakoski on lähettänyt kuntaan 10.9.2021 päivätyn yhteistyöesityksen, jossa  
20.9.2021 hän pyytää yhteistyön jatkamista kilpailukaudelle 2021-2022. Kunnan vastaus pyy-

detään 30.10.2021 mennessä. 
 

Viime kauden päätteeksi Alakoski nousi keväällä 2021 Suomen Hiihtoliiton naisten 
B-maajoukkueeseen. Tulevan kauden päätavoitteena on menestyä Maailman 
Cupissa ja päästä olympialaisiin.  
 
Alakoski on kirjoilla Reisjärvellä ja haluaa tuoda jatkossakin esille kotikuntaansa ja 
sen yrityksiä kilpailumatkoillaan. Alakoski edustaa Kainuun Hiihtoseuraa.  

   
Yhteistyökorvausesitys on 2.500 euroa. Yhteistyöstä laaditaan erillinen sopimus. 
 
Korvaus maksetaan kuntamarkkinoinnin käyttötalouden määrärahasta. 
 
Oheismateriaali Yhteistyöesitys  

 
Valmistelija: kunnanjohtaja 040 3008 200 
 

Kja  Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Anni Alakosken yhteistyökorvaukseksi 
1 250 euroa kaudelle 2021-2022. Kuntanäkyvyyden yksityiskohdat urheilijan 
kanssa sopii kuntamarkkinoinnin työryhmä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  

 
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  352 12
  
 
 
 
12.  KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 
 
KHALL § 244  Kunnanjohtaja Marjut Silvast kertoi ajankohtaisista asioista.  
20.9.20201 
  Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  353 13
      
 
 
13.  SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET JA PÖYTÄKIRJAT 
 
KHALL § 245  Saatetaan tiedoksi kunnanjohtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, lomitus- 
20.9.2021 palvelupäällikön, lomatoimenjohtajan ja teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 
  

Kunnanjohtaja Marjut Silvast 
 Yleispäätökset   §:t  

Henkilöstöpäätökset  §:t  
 Poissaolopäätökset   §:t  
 Hankintapäätökset   §:t  
 
 Vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Marianne Ahmaoja 
 Yleispäätökset   §:t 
 Henkilöstöpäätökset  §:t  
 
 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola 

Yleispäätökset   §:t  
  
 Lomatoimenjohtaja Urpo Åvist 

Yleispäätökset   §:t 9-11 
 
Tekninen johtaja Ville Repo   
Hankintapäätökset  §:t 

 
 
Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin.  
  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  354 14 
 
 
 
14.  ILMOITUSASIAT 
 
KHALL § 246   
20.9.2021  Peruspalvelukuntayhtymä Selänne 
  - Yhtymävaltuusto 3.9.2021 pöytäkirja 
 
  Keski-Pohjanmaan liitto 
  - Edustajainkokous 6.9.2021 pöytäkirja 
       
  Kunnallisvalitus Ylivieskan kaupunginhallituksen päätökseen 
  23.6.2021 § 5 
 

Reisjärven kunnanhallitus teki 30.6.2021 § 170 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 
kunnallisvalituksen Ylivieskan kaupunginhallituksen päätökseen 23.6.2021 § 5, 
joka liittyi Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan toimintavalmius- ja varalla-
olojärjestelyjä käsitteleviin päätöksiin 30.4.2021 § 7 ja § 8. Valituksessaan Reisjär-
ven kunnanhallitus vaati pelastuslaitoksen johtokunnan 30.4.2021 § 7 ja § 8 pää-
töksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä sekä edellytti va-
rallaolojärjestelmän pysyttämistä ennallaan. 
 
Kunnallisvalitus tuli tehdä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista eli 30.7.2021 mennessä. 
 
Reisjärven kunnan kunnallisvalitus on jäänyt inhimillisen erehdyksen vuoksi lähet-
tämättä hallinto-oikeuteen määräajassa eikä se siten ole tullut käsitellyksi Ylivies-
kan kaupunginhallituksessa 6.9.2021 muiden samaa asiaa koskevien valitusten 
kanssa. 

 
Kja   

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2021 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Kunnanhallitus   20.9.2021  353 15 
 
 
 
15.  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
KHALL § 247   
20.9.2021 Kunnanhallitus keskusteli viranhaltijoiden tavoitettavuudesta.  



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 20.9.2021 233-247 356
Kunnanhallitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

236, 244-247

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

233-235, 237-243

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven kunnanhallitus
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

233-235, 237-243

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 25.2.2021.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 
VALITUSOSOITUS 357
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 
alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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KHALL 20.9.2021 §  239 LIITE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reisjärven kunta 

Reisjärventie 8 

85900 REISJÄRVI 
 
 
 
 
 
 
Irtisanoudun maatalouslomittajan  toimesta niin,  että työsuhteeni 
31.10.2021 siirtyessäni vanhuuseläkkeelle. 

 
 
Kärsämäki 8.9.2021 

päättyy 

 
 
 



REISJÄRVEN KUNTA 

Hakija 
Nimi 
Lähiosoite 
Postitoimipaikka 

Rakennuspaikka 
Kunta 
Kaupunginosa / kylä 
RN:o 
Tilan nimi 
Rakennuspaikan osoite 
Pinta-ala 

Reisjärvi 
Kangaskylä 
 Koivumaja

 2000m²

Rakennustoimenpide Pergolan rakentaminen vanhan kesämökin paikalle 

Kaavoitustilanne Norssinjärven rantaosayleiskaava 

Selostus poikkeamisesta Hakemuksen liitekuvassa näkyvän vanhan kesämökin paikalle raken-
nettava, ruuvipaalujen varaan perustettava kevytrakenteinen 14m² per-
gola. Poikkeaminen rantaosayleiskaavan minimietäisyydestä( 10m) 
vesistöön. Suunnitellun pergolan etäisyys vesistöstä noin 6 metriä. 

Liitteet Hakemus, todistus hallintaoikeudesta / lainhuutotodistus, asemapiirros, 
rakennepiirros, valtakirja, naapurien kuuleminen, lähestymiskartta  

Hakemuksen perustelut Sijoittamalla pergola vanhan rakennuksen sora-alueen päälle, vältytään 
rakennuksen sijoittamiselta maakaapeleiden päälle. Kevytrakenteinen, 
pienehkö rakennelma sulautuu hyvin ranta-alueeseen, eikä aiheuta 
ongelmia rannan ja vesialueen käyttöön. 

Lausunnot ja naapurien 
kuuleminen 

Naapureita on kuultu, ei huomauttamista. 

PÄÄTÖSEHDOTUS Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen 
kaavoittaja esittämin perustein.  

Kaavoittajan perustelut: Pergolan rakentaminen ei aiheuta ongelmia 
kaavoittajan näkökulmasta. Toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoituksel-
le tai kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 
Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta eri-
tyisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistys-
tarpeiden turvaamista. 

Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Ha-
kemusta vastaava rakennuslupa on haettava 1.9.2022 mennessä.  

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 173,174§ 
Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250 
Maksu 400€ 

PÄÄTÖS Khall 20.9.2021 § 240 

KHALL 20.9.2021 § 240 LIITE 2 

Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 
24.9.2021



REISJÄRVEN KUNTA Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 24.9.2021 

Voimassaolo ja 
jatkotoimenpiteet 

Päätös on voimassa 24.9.2023 (2v antopäivästä) 
Ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava 
rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. 

Päätöksen antopäivä Julkipanon jälkeen 24.9.2021 

Valitusosoitusteksti Valitusviranomainen: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Isokatu 4 
90100 OULU 
(PL189, 90101 OULU) 

Valitusaika: 30 päivää 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäi-
vänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta 
tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta 
kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa 
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mai-
nitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä 
tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa ve-
dota. 



REISJÄRVEN KUNTA 

Hakija 
Nimi 
Lähiosoite 
Postitoimipaikka 

Rakennuspaikka 
Kunta 
Kaupunginosa / kylä 
RN:o 
Tilan nimi 
Rakennuspaikan osoite 
Pinta-ala 

Reisjärvi 
Leppälahti 

Parkkila
Karttaliitteen mukainen 300m² maa-alue tilasta 152-4, Parkkila
300m²

Rakennustoimenpide Saunan rakentaminen 

Kaavoitustilanne yleiskaava 

Selostus poikkeamisesta Rakennetaan rantasauna Kiljanjärven rannalle. Rakennus tulee vuokra-
tontille, joka vuokrattu tilasta xxx

Liitteet Hakemus, todistus hallintaoikeudesta / lainhuutotodistus, asemapiirros,  
valtakirja, naapurien kuuleminen, lähestymiskartta  

Hakemuksen perustelut Yhteys vuokratontille hakijan talolta peltotietä pitkin. Kylmä/kantovesi, 
jätevesijärjestelmänä ns. saunakaivojärjestelmä.  

Lausunnot ja naapurien 
kuuleminen 

Naapureita on kuultu, ei huomauttamista. 

PÄÄTÖSEHDOTUS Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen 
kaavoittaja esittämin perustein.  

Kaavoittajan perustelut: Saunan rakentaminen ei aiheuta ongelmia kaa-
voittajan näkökulmasta. Toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai 
kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. 
Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta eri-
tyisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistys-
tarpeiden turvaamista. 

Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Ha-
kemusta vastaava rakennuslupa on haettava 1.9.2022 mennessä.  

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 173,174§ 
Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250 
Maksu 400€ 

PÄÄTÖS Khall 20.9.2021 § 241 

Voimassaolo ja 
jatkotoimenpiteet 

Päätös on voimassa 24.9.2023 (2v antopäivästä) 
Ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava 
rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. 

KHALL 20.9.2021 § 241 LIITE 3 

Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 
24.9.2021 



REISJÄRVEN KUNTA Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 24.9.2021 

Päätöksen antopäivä Julkipanon jälkeen 24.9.2021 

Valitusosoitusteksti Valitusviranomainen: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Isokatu 4 
90100 OULU 
(PL189, 90101 OULU) 

Valitusaika: 30 päivää 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäi-
vänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta 
tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta 
kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa 
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mai-
nitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä 
tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa ve-
dota. 



REISJÄRVEN KUNTA 

Hakija 
Nimi 
Lähiosoite 
Postitoimipaikka 

Rakennuspaikka 
Kunta 
Kaupunginosa / kylä 
RN:o 
Tilan nimi 
Rakennuspaikan osoite 
Pinta-ala 

Reisjärvi 
Susisaari 

Pihlajarinne

 750m²

Rakennustoimenpide Autokatoksen rakentaminen 

Kaavoitustilanne Susisaaren asemakaava 

Selostus poikkeamisesta Poikkeaminen minimietäisyydestä naapurin rajaan. 33m² autokatoksen 
rakentaminen kunnan puistoalueen rajalle Susisaaren asemakaava-
alueella. 

Liitteet Hakemus, todistus hallintaoikeudesta / lainhuutotodistus, asemapiirros, 
rakennepiirros, naapurien kuuleminen, lähestymiskartta  

Hakemuksen perustelut Tontin muodon vuoksi autokatos on vaikea rakentaa, jos sitä ei voida 
sijoittaa rajaan kiinni. Koska rajan takana on kunnan puistoalue, vaiku-
tukset rajanaapureihin ja ympäristöön ovat pieniä. 

Lausunnot ja naapurien 
kuuleminen 

Naapureita on kuultu, ei huomauttamista. 

PÄÄTÖSEHDOTUS Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus myöntää poikkeamisen 
kaavoittaja esittämin perustein.  

Kaavoittajan perustelut: Autokatoksen rakentaminen ei aiheuta ongel-
mia kaavoittajan näkökulmasta. Toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoi-
tukselle tai kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämi-
selle. 
Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta eri-
tyisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistys-
tarpeiden turvaamista. 

Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen 
eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia Ha-
kemusta vastaava rakennuslupa on haettava 1.9.2022 mennessä.  

Sovelletut oikeusohjeet: MRL 171, 173,174§ 
Valmistelija: tekninen johtaja 040 3008 250 
Maksu 400€ 

PÄÄTÖS Khall 20.9.2021 § 242 

KHALL 20.9.2021 § 242 LIITE 4 
Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 
24.9.2021



REISJÄRVEN KUNTA Poikkeamispäätös 

Päätöspäivä 24.9.2021

Voimassaolo ja 
jatkotoimenpiteet 

Päätös on voimassa 24.9.2023 (2v antopäivästä) 
Ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava 
rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. 

Päätöksen antopäivä Julkipanon jälkeen 24.9.2021 

Valitusosoitusteksti Valitusviranomainen: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Isokatu 4 
90100 OULU 
(PL189, 90101 OULU) 

Valitusaika: 30 päivää 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäi-
vänä, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Muutosta 
tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta 
kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa 
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mai-
nitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä 
tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa ve-
dota. 
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