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HAKEMUS KUNTIIN
S U U N N ITTELUTARVE RATKAIS U LLE
TAI POIKKEAMISELLE

Lupatunnus

Vastaanottaja ja päiväys

n suunxrrrelurARvERATKArsu (MRL r37 s) n potxxealarlEN (MRL 23 LUKU)

1. Rakennuspaikka
(hakua raiynää)

Kunta -::r:.-:.r.. I v Kortteli/ KYIäxårpunti Siilinjärvi Kunnanose yteinen alue

Iiåtx,rr" 749-405-18-402 [il"ä:Hrik' 150 n Kokorira I uaa,a"ra

2. Hakija(t)
Rakennuspaikan
omistajat tai haltijat.
Rakennushankkeeseen
ryhtyvän huolehtimis-
wl\ollisuudet: kts
RakirK A 2

HakUan nimi 
DNA Oyj Puhelinnumero 

044 O44O

HaKUan nrmr 
Konttinen Marko Puhelinnumero 

fisg 44 730 2442

Microkatu 1 M,8 krs,70210 Kuopio

s"nxo
;;i; "--- marko.konttin en@dna.fr

3. Maksun veloitus
PL5147, 70701 Kuopio, Viite: Marko.K/Kotipolk. luvi

Veloitettavan
nimi DNA Oyj

4. Asiamies
Jolla oikeus korjata
hakemusta

Asiamiehen _ puhelinnumero
nimi Jouni Hämäläinen / Sitema Oy +358 40 137 0175

rustrusurrc 
Kappelintie 9A,44500 viitasaari sähköpostiosoite

j ouni.hamalainen@sitema.fi

5. Rakennushanke

f,Asuinkerostalo J-lTeollisuus-javarastorakennus

! Tatousrakennus, sauna trns l-l Käyttötarkoituksen muutos

Kerrosala Kokonaisala m2m' 0 a.s
Rakennuksen (-sten) .
kerrosluku I

ff1"r"ff-:::".ä." virkistysalueella olevalle noin 150 m^2 suuruiselle vuokra-alueelle sijoitetaan

roimitetaan matkaviestintukiasema, joka käsittää laitesuojan (8,5 m^2) sekä 55 m korkean vapaasti
erittiseltä tiitteettä seisovan putkiristikkomaston.

l-l omakotitalo l-l Rivitato

! Liikerakennus I Lomarakennus

I uuu, mikå Matkaviestintukiasema

Asuinhuoneistoien
lukumäärä 0

Tähän mennessä käytetty
kerrosala m2 ja rakennustyyppi U

6. Liitteet n Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta

l-l vuttut<ir1a

n Kiinteistörekisterikartta ja ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista (hankittava maanmittauskonttorista)

I Ot" kaavasta, kaavaluonnoksesta tai -ehdotuksesta

X Vrpari"t,ik"rtta suunnittelutarveratkaisuhakemukseen

! Ote yleiskaavasta suunnjttelutarveratkaisuhakemukseen

X Asemapiirroksia I kpl

E Piirustuksia I rpt

! S"lrifyt.ia n"apureille tiedottamisesta ja kuulemisesta kpl

l-l Liittymatupa yleiselle tielle tarulttaessa

I Lausunnot (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa

7. Tietojen luovu-
tus

Kunnan luparekisteristä saa luovuttaa henkilötietoja sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot såhköisessä muodossa
suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten 0ulkisuuslaki 16 s 3 mom.).

Kunnan luparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten
(henkilötietolaki 30 §). Kunta on velvollinen toimittamaan rakentamista koskevia tietoja väestötietojärjestelmään, josta ne ovat muiden viran-
omaisten (mm. verohallinlo) saatavilla.
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8. Päätöksen
toimitus [l eostitse I Hutil"tt" [} Asiamiehette

9. Hakijoiden
allekirjoitukset
Kaikkien hakijoiden
allekirjoitus, jos valtuu-
tettu asiamies ei ole
allekirjoittajana.

Paikka ja päivämäärä

26.5.2020

Allekirjoitus ja nimenselvennys

r-tZj:4t- .
. <€-....-.
JOUnI Hamalalnen

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Hakemus jatkuu seuraavalla siwlla



10. HakUan selvi-
tyksiä rakentami-
sen ja rakennus.
paikan vaikutuk-
sien arviointia
vaden
(MRL 137 §)

S U U N N ITTELUTARVE RATKAI S U HAKE M U KS EN LI SÄOSA, J O N KA HAKI JA TÄYTTRR:

PoIKKEAMISHAKEMUKSEN LISÄoSA, JoNKA HAKIJA TAYTTM:

Kaavoituksen ja alueiden järjestämisen tilanne:

Onko rakennuspaikalla olemassa asemakaavan luonnosta?

Onko rakennuspaikalla yleiskaavaa?

Rajoittuuko rakennuspaikka olemassa olevaan tiehen (yleinen, yksityinen)?

Onko rakennuspaikalle tienkäyttöoikeus?

Onko rakennuspaikalle tai alueella vesijohto?

Onko rakennuspaikalle tai alueella viemärijohto?

Hankkeen ja rakennuspaikan vaikutuksia yhdyskuntakehitykselle:

Rakennuspaikan etäisyys kouluun

Onko rakennuspaikalta olemassa turvallinen polkupyörätie kouluun?

Rakennuspaikan etäisyys lähimpään kauppaan

Rakennuspaikan etäisyys lähimpäån päiväkotiin

Rakennuspaikan etäisyys kuntakeskuksen palveluihin

Muita vaikutuksia:

Kyllä
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Hankkeen maisemallisia vaikutuksia:

Rakennuspaikka sijaitsee avoimella pellolla

Rakennuspaikka sijaitsee metsässä

Rakennuspaikka sijaitsee metsän reunassa

Rakennuspaikka sijaitsee nykyisen rakennuspaikan vieressä

Rakennuspaikka sijaitsee vanhalla rakennuspaikalla

0,4

trtrtrtrtrtr
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Rakentamisen vaikutukset luonnon. ja kulttuuriympäristön arvojen säilymiseen:
Sijaitseeko rakennuspaikka kulttuurihistoriallisesti merkittävällä alueella tai T-'l |-;larvokkaassamaisemassa? I I I^j
Onko rakennuspaikka tai sen läheisyydessä suojelukohteita tai -alueita? n A
Hankkeen vaikutuksia alueen virkistystarpeisiin:

Onko hanke maakuntakaavan tai yleiskaavan virkistysalueella? tr tr
Vaikeuttaako rakentaminen yleiskaavassa osoitetun ulkoilureitin toteuttamis- tr A
Onko emätilalta varattu virkistys- ja ulkoilutarpeisiin rakennuspaikan viereltä T--l T-.,i
vähintään saman verran aluetta kuin rakennuspaikoiksi? I I L-l
Rakentamisen mahdolliset muut ympäristö- ja muut vaikutukset:

Etåisyys nykyisestä viemäriverkosta

Liitytäänkö rakennusaikana viemäriverkostoon?

Onko rakennus pohjavesialueella?

Rakentamisen vaikutusten merkittävyys:

Selostus poikkeamista ja hakijan perustelut tai erityiset syyt hakemukselle (MRA 85 s)

Matkaviestintukiasema sijaitsee virkistysalueella "puisto", jossa ei ole rakennuspaikkaa
kyseiseen tarkoitukseen. Vanha Toritien vieressä sijaitseva telemasto on tullut tiensä päähän
ja kyseiselle paikalle ei ole mahdollista rakentaa uutta mastoa. Vanha masto puretaan pois
kun tämä uusi masto on käyttöönotettu.

Hakijan aMo poikkeamista koskevan hakemuksen keskeisjstä vaikutuksista, kuten
rakentamisen merkittävyydestä ja haitallisuudesta (MRA 85 §)

E,i ole merkittäv ää haittaa.

Paikka katselmoitu alustavasti kaavoituspäällikö Timo Nenonsen kanssa. Timon kanssa myös
sovittu suullisesti että kunta hoitaa naapureitten kuulemisen.
DNA Oyj ja Siilinjärven kaupunki sopii erikseen tienkäyttöoikeudesta ja maa-alueen
vuokrauksesta.
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VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ:

misen vaikutuksista
(MRL 137 §)
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MRL 171 § '1 mom:n l,4RL 17'1 §3mom:n

nojalla haetaan poikkeusta seuraavista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista

MRL 14 § kunnan rakennusjärjeslys l-l [tlR-L 53 § 1 mom I-l'J Kielto asemakaavaa laadittaessa u
T

tr MRL s8 s I mom. asemakaava tr
tr MRL ss s 2 mom. asemakaava tr
tr MRL ss s 3 mom. asemakaava tr
n MRL sB § 4 mom. asemakaava

Rakentamiselle haetaan erillistä MRL 137 §:n suunnitteluratkaisua, koska

l-l Rakennuspaikka sijailsee l\i1RL 16.1 §:n mukaisella suunittelutarvealueella, jonka käyttöön liityvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytäu ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesUohdon tai viemärin rakentamisen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

n Rakentamisen ympäristövaikutusten merkittävyys edellyttää l\,'1R[ 16.2 §:n nojalla tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa,

T-1 Rakennuspaikka siiaitsee alueella, jonka kunta on NIRL 16.3 §:n nojalla osoittanut suunnittelutarvealueeksit-_l

l-l ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiseile

l-l nifreuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

Perustelut:

l-l ei aineuta haitallistayhdyskuntakehitystä

n nin"rUu, haitallistayhdyskuntakehitystä

Perustelui:

Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta

Rakentaminen ei ole sopivaa maisemalliselta kannalta

Perustelut:

Rakentaminen ei vaikeuta luonnon- tai kulttuuriympäristön säilyttämistä

Rakentaminen vaikeuttaa luonnon- tai kulttuuriympäristön säilyttämistä

Perustelut:

Rakentaminen ei vaikeuta virkistystarpeen turvaamista.

Rakentaminen vaikeuttaa virkistystarpeen turuaamista.

Perustelut:

L_l Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Ll Rakentaminen johtaavaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Perustelut:

Rakentaminen ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Rakentaminen aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Perustelut:

MRL 33 § 2 mom. maakuntakaava

MRL 33 § 3 mom. maakuntakaava

MRL 43 § 1 mom, yleiskaava

MRL 43 § 2 mom. yleiskaava

MRL 43 § 3 mom. yleiskaava

MRL 72 § 1 mom. ranta-alue

MRL 72 § 2 mom. ranta-alue

MRL 81 § 1 mom. tonttijako

MRL 81 § 2 mom. tonttijako

MRL 81 § 3 mom. tonttijako
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! R"k"ntu.i"en vaikutukset on esitetty erillisessä liitteessä



NAAPUREIDEN KUULEMINEN HAKIJAN TOIMESTA
Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen, että naapurit ovat tietoisia hakemuksesta tai heitä on kuultu
poikkeamisesta. Käsittelyä nopeuttaa, kun hakija merkitsee oman rakennuspaikkansa kiinteistörekisterikarttaotteelle ja naapurimaanomistajat
(myös tien ja joen takana olevat maanomistajat) samalle kartalle tälle lomakkeelle merkitsemänsä numeroinnin mukaiseiti. Kunnan viranomainen
antaa tarvittaessa lisätietoja.

Meitä allekirjoiftaneita naapureita on tiedotettu tai kuultu tämän hakemuksen mukaisesta hakemuksesta, hankkeesta ja siinä olevista
poikkeamisista. Olemme tutustuneet tähän täytettyyn hakemuslomakkeeseen, minkä allekirjoituksellamme vahvistamme. Meille naapu-
reille on esitetty päivätty asemapiirros, jonka olemme myös allekirjoittaneet sekä poikkeamista koskevat (pää)piirustukset.

NAAPURI

NRO

Paikka

All"kirjritl.* j, 
"ir"rr"lr"*)/t

K**

lråhi"r"rc

Aika

AIl"Lirj"it,,r j" .*".*M"*y.

K-tt"ii T"r'tt,
Rek. N:o

Prh"lIr.rr".

Kannanotto:

! Ei hror"rt"tt"uu,

I On huomautettavaa

I Huomautus tiitteenä

Huomautukset

NAAPURI

NRO

Paikka

All"kirj.itr. j" rlir"*1""*)/.

K,r"a*at"

Läil"."it"

Aika

Akkirjo it," j' rir".*lr"-)/"

K-tt"li T".tti/
Rek. N:o

Prh"li""rr*"

Kannanotto:

! Ei huomautettavaa

! On huomautettavaa

I Huomautus liitteena

Huomautukset:

NAAPURI

NRO

Paikka

Ail"klrl"it,* l, 
"ir"rlr"lr",,lnys

K,raa"a"*

Lähi"""it"

Aika

Ail"kirl",t,," la rdr""""lr"*ya

K-tt"{lf"r,tti/
Rek. N:o

Prl*lirrrr*"

Kannanotto:

! Ei huomautettavaa

I On huomautettavaa

n Huomautus liltteenä

Huomautukset:

NAAPURI

NRO

Paikka

All"Lirl"it,r" j" 
"ir".r"lr"."\"

Krar"""*

Lähi"."it

Aika

Ail"{,ir,"it,," j" rr**lr"*ya

K"rtt li T""tt/
Rek. N:o

Prh"[.rrr*"

Kannanotto:

! Ei huomautettavaa

I On huomautettavaa

! Huomautus liitteenä

Huomautukset:


