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Maanmittauslaitos
Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki

Päätös kuntajaotuksen muuttamisesta enklaavien poistamiseksi (enklaavin-
siirtopäätös) Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnissa

VIREILLETULO JA ASIANOSAISTEN KUULEMINEN

Tämä enklaavinsiirtoasia on tullut vireille Maanmittauslaitoksen aloitteesta
perustuen pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun
lain (119711997) eli ns. enklaavilain Maanmittauslaitokselle antamaan vel-
vollisuuteen selvittää ja siirtää kyseisen lain tarkoittamat siirtokelpoiset en-
klaavit siihen kuntaan, jota vastaan enklaavilla on pisin yhteinen raja.

Maanmittauslaitos on tämän takia laatinut enklaavilain 3 $:n nojalla seuraa-
vat enklaaviluettelot eli siirtoehdotukset:

1) Luettelo Kangasniemen kunnasta Joutsan kuntaan siirrettäväksi ehdo-
tetu ista enklaaveista.

2) Luettelo Luumäen kunnasta Lappeenrannan kaupunkiin siirrettäväksi
ehdotetu ista alueista.

3) Luettelo Mikkelin kaupungista Kangasniemen kuntaan siirrettäväksi eh-
dotetuista alueista.

4l Luettelo Pertunmaan kunnasta Hartolan kuntaan siirrettäväksi ehdote-
tuista alueista.

Asianomaisille kunnille ja maanomistajille tiedotettiin siirtoehdotuksista ja
mahdollisuudesta tehdä huomautuksia enklaavilain 4 $:n mukaisesti. Selvi-
tys tiedoksiannosta löytyy maanmittauslaitoksen asianhallintajärjestelmästä
ja sinne arkistoiduista asiakirjoista.

H UOMAUTUSTE N TÄSITTEIY

Sääd etyssä määräajassa siirtoehdotuksista antoi lausu man Kangasniemen
kunta, Kunnan lausumassa ei ehdotettuja enklaavinsiirtoja vastustettu. Täl-
laisia lausumia ei voida pitää enklaavilain tarkoittamina siirtoehdotuksia
vastaan tehtyinä huomautuksina.
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Näin ollen Maanmittauslaitos toteaa, että nyt käsiteltävänä olevia siirtoeh-
dotuksia vastaan ei ole tehty enklaavilain mukaisia huomautuksia.

MAANM ITTAUSLAITOKS EN RATKAISU

Perustelut

Pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen annetun lain
(119711997) eli enklaavilain 1 $:n ja 2 g:n mukaan maanmittauslaitos voi
päättää kuntajaon muuttamisesta enklaavin siirtämiseksi, jos enklaavin
pinta-ala on enintään 50 hehtaaria ja että enklaavin alueella ei ole muita ra-
kennuslu paa edellyttäviä rakennu ksia ku in asemakaava-alueen ulkopuo-
lella sijaitsevia yksittäisiä loma-asuntoja tai maa- ja metsätalouden harjoitta-
mista varten tarpeellisia talousrakennuksia. Siirrettävällä alueella ei myös-
kään saa olla vireillä kuntarakennelain mukainen kuntajaon muuttaminen.
Enklaavit on siirrettävä siihen kuntaan, jonka kanssa sillä on pisin yhteinen
raja.

Maanmittauslaitos toteaa, että ottaen huomioon enklaavilain tarkoitus kun-
tarakenteen yhtenäistämiseksi ja siten mm. viranomaistoiminnan paranta-
miseksi selkeyttämällä kunnallisten ja valtiollisten viranomaisten alueellisia
toimivaltarajoja, niin lähtökohtaisesti kaikki sellaiset enklaavit tulee siirtää,
jotka tåyttävät em. enklaavien siirtoedellytykset, Lähinnä vain tapauksissa,
jossa on selvästi lähitulevaisuudessa nähtävissä enklaavin poistuminen
esim. kuntaliitosten seurauksena, voidaan muutoin siirtoedellytykset täyt-
tävä enklaavijättää siirtämättä, mutta tällöinkin asiaan voidaan myöhemmin
palata, jos enklaavi ei poistunutkaan oletetusti.

Maanmittauslaitos toteaa, että kaikki nyt siirrettäväksi ehdotetut enklaavit
täyttävät lain mukaiset enklaavien siirtoedellytykset eikä siirroille ole muuta-
kaan estettä ja enklaavit voidaan näin ollen siirtää siirtoehdotusten mukai-
sesti.

Päätös

Maanmittauslaitos päättää muuttaa kuntajaotusta siirtämällä seuraavat alu-
eet kunnasta toiseen:

1) Kangasniemen kunnasta siirretään Joutsan kuntaan seuraavat rekiste-
riyksiköt tai niiden osata:

213-405-1-90 Kiviniemi, 0,57 ha suuruinen palsta
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2) Luumäen kunnasta siirretään Lappeenrannan kaupunkiin seuraavat re-
kisteriyksiköt tai niiden osat:

- 441-457-2-208 Sokura, 0,17 ha suuruinen palsta

3) Mikkelin kaupungista siirretään Kangasniemen kuntaan seuraavat rekis-
teriyksiköt tai niiden osat:

491-49A-22-0 Riuttasaari, 0,03 ha:n ja 0,02 ha:n suuruiset palstat.

suuruinen palsta

4) Pertunmaan kunnasta siirretään Hartolan kuntaan seuraavat rekisteriyk-
siköt tai niiden osat:

- 588-402-1-502lso-lmpola , 1,12 ha suuruinen palsta

- 588-402-1-1059 Vähä-lmpola, 0,61 ha suuruinen palsta

- 588-407-2-42 Metsä-Naappila,0,15 ha suuruinen palsta

Vo i m a antu I o j a täytäntöön p an otoi m et

Päätös astuu voimaan eli kuntajako muuttuu 1 .1.2021.

Niiltä osin kun kuntajaon muutos eli enklaavin siirto koskee vain osaa kiin-
teistöstä, Maanmittauslaitos suorittaa tällaisen alueen erottamiseksi omaksi
kiinteistökseen valtion varoin tehtävällä lohkomisella. Tästä toimenpiteestä
tiedotetaan maanomistajia erikseen.

Sovelletut lainkohdat

Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen (1197119971
1 S,2 S, 3 S,4 S,5 S,6 S ja 7 S.
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Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla maa-
oikeutena toimivalta Etelä-savon käräjäoikeudelta 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista.

Päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun päätös on julkaistu Virallisessa leh-
dessä.

Valitusosoitus on liitteenä.

Johtaja
Sähkoisesfi a I I e k i rj o itett u
Heikki Lind

Rekisteri-insinööri (Dl)
Sähkciisesff al I e k i rj o itett u
Janne-Ville Kinnunen

MUUTOKSENHAKU
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VALITUSOSOITUS

Tähän Maanmittauslaitoksen antamaan kuntajaon muuttamisfa (enklaavien siirto) koskevaan päätök-

seen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeutena toimivalta Etelä-Savon käräjäoikeu'
delta.

Määräai ka i a m u utoksen hakuasiaki rj oj en toim ittam i nen

Muutoksenhakuasiakirjat tulee jättää käräjäoikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän ku-

luessa siitä päivästä, kun valittaja saitiedon päätöksestä. Tiedoksisaanti-päivää ei lueta
valitusaikaan.

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tieto, kun päätös on julkaistu Virallisessa leh-

dessä. Päätöksen julkaisupäivää voi tiedustella Maanmittauslaitoksen kirjaamosta,

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto,
juhannusaatto tai arkilauantai pitää valitus toimittaa hallinto-oikeuteen viimeistään ky-

seistä päivää seuraavana arkipäivänä.

Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiestä käyttäen taikka
lähettää postitse, lähetin välityksellä taika telekopiona tai sähköpostina hallinto-oikeu-
teen. Muutoksenhakuasiakirjojen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla.

Muutoksenhakukirjelmän sisältö ja liitteet

Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava
1) toimitus tai muu päätös, jota muutoksenhakemus koskee;
2) miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta;
3) mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi;
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
5) todisteet, jotka aiotaan esittää ja mitä niillä aiotaan näyttää toteen;
6) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos valittaja pitää sitä aiheelli-
sena sekä
7) mahdollinen pyyntö perusteluineen asian ratkaisemisesta suullista pääkäsittelyä toi-
mittamatta.

M uutoksenhaku kirjelmässä on i I moitettava mu utoksenhakijan nimi ja hänen laill isen
edustajansa tai asiamiehensä taikka avustajansa yhteystiedot sekä postiosoite, johon

asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Todistajan tai muun
kuultavan yhteystiedot on myös soveltuvalla tavalla ilmoitettava. Jos postiosoite muuttuu,
uusi osoite on ilmoitettava käräjäoikeudelle.

Muutoksenhakukirjelmä on valittajan tai, jollei hän itse ole sitä laatinut, sen laatijan alle-
kirjoitettava. Kirjelmän laatijan ammattija kotipaikka on merkittävä muutoksenhakukirjel-
mään.

Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä tämä valitusosoitus tai sen jäljennös ja lisäksi ne

asiakirjat, joihin muutoksenhakemuksessa vedotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun
alaisen ratkaisun käsittelyn asiakirjoihin.
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Määräajan pidentäminen

Jos asianosainen laillisen esteen vuoksitai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määrä-
ajassa hakea muutosta, käräjäoikeus voi asettaa hakemuksesta uuden määräajan muu-
toksenhaun tekemistä varten. Uutta määräaikaa on pyydettävä kirjallisella hakemuksella,
joka on osoitettava käräjäoikeudelle ja toimitettava ennen muutoksenhakuajan päätty-
mistä. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on noudatet-
tava soveltuvin osin, mitä muutoksenhakukirjelmästä säädetään.

Käräjäoikeuden osoite on:

Etelä-$avon käräjäoikeus
Raatihuoneenkatu 5
5O1OO MIKKELI

puhelin
faksi
sähköposti

029 56 47902
029 56 47911
etelä-savo. ko@oikeus.fi
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Muuta tietoa

aukioloaika: ma-pe klo 8:00-16:15

Jollei asiaa ratkaista pääkäsittelyä pitämättä, maaoikeuden istunnosta ilmoitetaan kir-
jeellä, joka vähintään 14 päivää ennen istuntoa annettaan postin kuljetettavaksi tai
muulla tavoin toimitetaan asianosaiselle. Jos muutoksenhakija jää pois istunnosta, muu-
toksenhakemus jätetään sillensä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä asian ratkaise-
mista.

Valitusasian käsittelystä käråljäoikeudessa maaoikeutena peritään oikeudenkäyntimaksu,
joka on 510 euroa.
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