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LIITE 1 

JULKISIIN KUULUTUKSIIN TAI ILMOITUSTAULUIHIN VIITTAAVIEN ASETUSTEN MUUTOSTARVE  

 
Koltta-asetus (133/1997)  

17 § Suunnitelmasta tiedottaminen 

Edellä 16 §:ssä tarkoitetun suunnitelmaehdotuksen laatimisen aloittamisesta on tiedotettava 
Inarin kunnassa yleisesti leviävässä sanomalehdessä sekä Inarin kunnan ilmoitustaululla. Siitä 
on lisäksi ilmoitettava kirjeitse Inarin kunnalle sekä niille henkilöille, jotka ovat tehneet 
maansaantihakemuksen. Suunnitelmaa laadittaessa voidaan tarvittaessa pitää kokouksia. 

Kokouksissa voidaan päättää muiden kokousten pitämisestä ja niiden ilmoittamisesta. 

38 § Kokouskutsu 

Kutsu kyläkokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdessä 
koltta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja pantava nähtäville Inarin kunnan 
ilmoitustauluille. Kyläkokous voi päättää, että kokouksesta ilmoitetaan muullakin tavoin. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä ne tärkeimmät asiat, joita 
kyläkokouksessa on tarkoitus käsitellä. 

Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) 

86 §:n 1 mom. Kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta 

Poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta rakennuspaikan naapureille on annettava tieto 
hakemuksesta ja varattava heille vähintään seitsemän päivää esittää muistutuksensa 
hakemuksesta. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Muiden 
maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi 
silloin, kun laajempi kuuleminen on tarpeen, on hakemuksesta kuulutettava kunnan 
ilmoitustaululla ja ilmoitettava lisäksi hakemuksesta ainakin yhdessä hankkeen 
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja varattava asianosaisille vastaava aika 
muistutuksen tekemiseen. Sellaisen naapurin osalta, jonka osoitetta ei saada selville 
väestötietojärjestelmästä tai osoite ei muuten ole kunnan tiedossa, saadaan ilmoittamisessa 
menetellä kuten edellä muiden asianosaisten kuulemisesta säädetään. Määräaika lasketaan 
tällöin kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä. (22.6.2005/437) 

87 §:n 1 mom. Kuuleminen alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta 

Kunnan on tiedotettava alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta naapureille 
ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti 
vaikuttaa kuuluttamalla siitä kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla siitä kunnan 
internetsivuilla ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä. 

97 § Päätöksen antaminen julkipanon jälkeen 

Maankäyttö- ja rakennuslain 142 ja 198 §:n nojalla julkipanon jälkeen annettavan päätöksen 
antamisesta ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen tehneen viranomaisen 
ilmoitustaululla. Ilmoituksessa on mainittava viranomainen, asian laatu ja päätöksen 
antamispäivä. Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla 
vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan. 
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Päätöksen on oltava julkipanossa ilmoitettuna antamispäivänä asianosaisten saatavana. 

Maastoliikenneasetus (10-/1996)  

3 § Kuuluttaminen esityksestä 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai, jos kunta on esityksen tekijänä, kunnan on 
tiedotettava esityksestä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan kunnan ilmoitustaululla 
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/25) säädetään. Kuulutuksen 
julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään yhdessä paikkakunnalla 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset maksetaan valtion varoista. 
(29.12.2009/1821) 
 
Esitystä koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa kunnassa kuulutusajan. 

 
5 § Kuuluttaminen päätöksestä 
 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tiedotettava päätöksestään noudattamalla 
soveltuvin osin, mitä 3 §:ssä säädetään. Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi 
päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen pääasiallinen sisältö sekä kiellon tai rajoituksen 
voimaantulo. Kuulutuksesta tulee myös käydä ilmi, missä päätöstä koskevat tarkemmat 
tiedot ovat saatavilla. 

 
86 § Kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta 
 

Poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta rakennuspaikan naapureille on annettava tieto 
hakemuksesta ja varattava heille vähintään seitsemän päivää esittää muistutuksensa 
hakemuksesta. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Muiden 
maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi 
silloin, kun laajempi kuuleminen on tarpeen, on hakemuksesta kuulutettava kunnan 
ilmoitustaululla ja ilmoitettava lisäksi hakemuksesta ainakin yhdessä hankkeen 
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja varattava asianosaisille vastaava aika 
muistutuksen tekemiseen. Sellaisen naapurin osalta, jonka osoitetta ei saada selville 
väestötietojärjestelmästä tai osoite ei muuten ole kunnan tiedossa, saadaan ilmoittamisessa 
menetellä kuten edellä muiden asianosaisten kuulemisesta säädetään. Määräaika lasketaan 
tällöin kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdessä. (22.6.2005/437) 

 
Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat 
tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen. Siltä osin 
kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty 
kunnan järjestämä kuuleminen ole tarpeen. 

 
87 § Kuuleminen alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta 
 

Kunnan on tiedotettava alueellista poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta naapureille 
ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti 
vaikuttaa kuuluttamalla siitä kunnan ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla siitä kunnan 
internetsivuilla ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä. 
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Kunnan on varattava 1 momentissa mainituille vähintään 14 päivää aikaa tehdä alueellista 
poikkeamista koskevasta päätösehdotuksesta kirjallinen muistutus. 

 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)  

11 §:n 3 momentti 

Hakemusasiakirjat on toimitettava kuntaan pidettäviksi nähtävinä kuulutuksessa mainitussa 
paikassa. Kunnan suostumuksesta asiakirjat voidaan toimittaa sähköisessä muodossa 

Vesiliikenneasetus (124/1997)  

5 § Kuuluttaminen esityksestä 
 
Alueellisen ympäristökeskuksen tai merenkulkupiirin tai, jos kunta on esityksen tekijänä, 
kunnan on tiedotettava esityksestä kuuluttamalla vähintään 14 päivän ajan kunnan 
ilmoitustaululla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. 
Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava riittävän ajoissa vähintään yhdessä 
paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Kuulutuskustannukset maksetaan 
valtion varoista. 
 
Esitystä koskevien tietojen tulee olla saatavilla asianomaisessa kunnassa kuulutusajan. 

 
7 § Kuuluttaminen päätöksestä 

 
Alueellisen ympäristökeskuksen ja merenkulkupiirin on tiedotettava päätöksestään 
noudattamalla soveltuvin osin, mitä 5 §:ssä säädetään. Päätöstä koskevasta kuulutuksesta on 
käytävä ilmi päätöksen antaja, antopäivä, päätöksen pääasiallinen sisältö sekä kiellon tai 
rajoituksen voimaantulo. Kuulutuksesta tulee myös käydä ilmi, missä päätöstä koskevat 
tarkemmat tiedot ovat saatavilla. 

 
Ydinenergiasetus (161/1988) 

29 § 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön on ilmoitettava julkisesti ydinlaitoshankkeen vireilläolosta 
sekä: 
1) missä ja minkä ajan kuluessa hakijan julkaisemaa yleispiirteistä selvitystä 
ydinlaitoshankkeesta on yleisön saatavilla; 
2) suunnitellun ydinlaitoksen lähiympäristön asukkaiden, kuntien sekä paikallisten 
viranomaisten mahdollisuudesta esittää kirjallisesti mielipiteensä ydinlaitoshankkeesta sekä 
mihin mennessä mielipiteet on toimitettava ministeriölle; sekä 
3) missä ja milloin järjestetään ydinenergialain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkinen 
tilaisuus. 
 
Ilmoitus 1 momentissa mainituista asioista on: 
1) pidettävä ainakin suunnitellun ydinlaitoksen sijainti- ja naapurikuntien julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla vähintään kuukauden ajan; ja 
2) julkaistava samoissa kunnissa yleisesti leviävissä sanomalehdissä vähintään kuukautta 
ennen julkisen tilaisuuden järjestämistä. 

 


