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lupa- ja valvontalautakunta
Aika

23.06.2021 klo 18:00 - 19:17

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat
Nimi
Läsnä Väli-Torala Tapio
Kantanen Pekka
Harttunen Heljä
Niemi Jaana
Uimonen Matti
Valojää Jarmo
Rajajärvi Jouko

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
kaupunginhallituksen
edustaja
esittelijä
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä

Klo

Kukkonen Roope

rakennustarkastaja

saapui kokoukseen klo
18:10

Nieminen Veera

harjoittelija

Sillfors Helka
Mara Juha
Pakarinen Virpi

saapui kokoukseen klo
19:03

Poissa Mattila-Nousiainen Kristiina
Parkkonen Jari
Lehtimäki Kirsi
Muu

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

39 - 43

Pöytäkirjan
tarkastus

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heljä Harttunen ja Pekka
Kantanen.
__________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä

Pöytäkirja on julkaistu Heinolan
kaupungin verkkosivuilla www.heinola.fi
viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä.
(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu >
https://www.heinola.fi/kaupunki-japaatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-japoytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisestiallekirjoitetut-poytakirjat/
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§ 39 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus
luvaltk 23.06.2021 § 39
835/00.01.02.00/2021

Päätös

Päätösehdotus hyväsyttiin.
Merkittiin tiedoksi:
- ilmanlaadun yhteistarkkailu
- Heinolan kaupungin ilmasto-ohjelma
- Sysmän ympäristönsuojeutarkastaja irtisanoutunut, rekrytoinnit
jatkuvat
- suunnittelutarveratkaisu 111-2019-510
- poikkeamispäätös 111-2019-225
- Kutusaari rakentaminen
- Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen oikaisuvaatimus
Vuohiniementie 7 / vanhustentalo
-Hartola-Heinola rakennusvalvonta yhteistyön tilanne
- työryhmän ajatukset kiinteistöjen käytöstä
Rakennustarkastaja Kukkonen saapui kokoukseen tämän pykälän
käsittelyn aikana.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö Sillfors, Helka

Päätösehdotus

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä annetun
ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Valmistelija

ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 0500 918 597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Ympäristöpäällikkö ja vastaava rakennustarkastaja selostavat
lautakunalle ajankohtaisia asioita.
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§ 40 Toiminnanharjoittajien vuosiraportit vuodesta 2020
luvaltk 23.06.2021 § 40
6089/11.00.02/2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö Sillfors, Helka

Päätösehdotus

1.lupa- ja valvontalautakunta toteaa että Heinolan Ampujat ry on
toimittanut vuosiraportin 17.6.2021 ja
2. merkitsee saapuneet vuosiraportit tiedoksi.

Valmistelija

ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 0500 918 597,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Ympäristölupavelvolliset ja rekisteröidyt laitokset ovat toimittaneet
ympäristönsuojeluun vuotta 2020 koskevat ympäristönsuojelun
vuosiyhteenvedot tiedoksi omien lupaehtojensa mukaisesti. Lisäksi
joillain toimijoilla on raportointivelvoitteita ilman varsinaista
ympäristölupaa.

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelun valvomien kohteiden vuosiraportit:
Arkta Laatuseinä Oy
- sis. ilmoituksen toiminnanharjoittajan nimen muutoksesta
(aiemmin LS Laatuseinä Oy)
Betset MB Oy, Vierumäen tehdas
Egerstan Oy
Eläinsuoja Parikka
Eläinsuoja Vaellustalli Toreson Oy
Heinolan Autopurkaamo Oy – pyydetty täydentämään
Heinolan kaupunki, Hevossaaren suljettu OILI-asema ja suljettu
maankaatopaikka
Heinolan kaupunki, Lakeasuon lumenkaatopaikka
Heinolan kaupunki, maankaatopaikka
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Heinolan kaupunki, Pikijärvi 1, varastointi-, haketus-, ja
kompostointikenttä
Heinolan Maansiirto Ky, murskaus tiloilla Saariset ja Moreeni
Heinolan seurakunta, Lakeasuon kompostikenttä
Murskaus Virtanen, tila Paloniemi
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Heinolan jäteasema
Remeo Oy
Taimi-Tapio Oy, Vierumäen taimitarha
Usa-Osa Oy
Weckman Steel Oy
Versowood Oy Heinolan liimapuutehdas (YLVA-raportti)
Vesan Kuljetus Oy, betonijätteen murskaus
Vesan Kuljetus Oy, jätebetonin hyödyntäminen
maarakentamisessa
Vierumäen Infra Oy
- hakemassa uutta ympäristölupaa
Toimittamatta:
Eläinsuoja Hoskola
Eläinsuoja Marttila
Eläinsuoja Syrjälä
Har-Be Oy
Heinolan Ampujat Ry
Rudus Oy Heinolan betoniasema
- Ei toimintaa v. 2020
SL-Autoyhtymä D-piste
- ei toimintaa v. 2020
Oy Teboil Ab Vanha Lahdentie
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Rekisteröidyt jakeluasemat, sekä lämpölaitokset, jotka ovat toimittaneet vuosiraportin
Nestemäisten polttoaineiden jakelun ympräistönsuojelua koskevassa
asetuksessa on säädetty, että toimintaa koskevat tiedot on
toimitettava valvovalle viranomaiselle pyydettäessä. Keskisuurten
energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojelua koskevassa
asetuksessa vaaditaan raportointia vuosittain.
Loimua Oy Jyrängön lämpökeskus
Loimua Oy Sammalpuiston lämpökeskus (Marjatie)
Loimua Oy Vuohkallion lämpökeskus
Loimua Oy Vuorikadun lämpökeskus

Hämeen ELY-keskuksen valvomat kohteet
Hämeen ELY on ohjeistanut laitoksia toimittamaan vuosiraportit
ainoastaan YLVA-järjestelmän kautta. Kunnan ympäristönsuojelun
viranhaltijat pääsevät omilla tunnuksillaan lukemaan raportit sieltä.
Osa toimijoista on toimittanut vuosiraporttinsa myös suoraan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Heinolan kaupunki, jätevedenpuhdistamo
Heinolan kaupunki, Hevossaaren OILI-asema ja
maankaatopaikka
Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas
- tehdas ja teollisuuskaatopaikka.
Vapo Oy, turvetuotanto
Vuosiraportit ovat luettavissa lautakunnan työtilassa extranetissä.
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§ 41 Maa-aineslupa, Heinola KTK Oy, Myllysora 111-406-40-27
luvaltk 23.06.2021 § 41
5439/11.01.00/2020

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö Sillfors, Helka

Päätösehdotus

Lupa- ja valvontalautakunta päättää myöntää Heinolan KTK Oy:lle
liitteenä olevan maa-ainesluvan 111-2021-101 Heinolan kaupungin
Jyrängön kylän tilalle Myllysora 111-406-40-27.
Lisäksi hakijalle myönnetään liitteen mukaisesti maa-aineslain 21 §:n
mukainen lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta
huolimatta.

Valmistelija

ympäristönsuojelutarkastaja Noora Ahlgren
puh. 050 091 8589, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Heinolan KTK Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain
mukaisen lupahakemuksen koskien soran ja hiekan ottoa,
murskausta sekä mullan valmistusta Heinolan kaupungin Jyrängön
kylän tilalla Myllysora 111-406-40-27. Hakemuksesta poiketen
luvanhakija päätti luopua ottoalueella tapahtuvasta murskauksesta,
joten lupahakemus käsitellään maa-aineslain 4 §:n mukaisena lupaasiana.
Suunniteltu ottamisalue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä
keskustasta, Valtatien 4 (E75) itäpuolella. Alue, jota hakemus
koskee, sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä Myllyojan
(0608903) pohjavesialueella. Ottamisalueen pinta-ala on 5,6 ha.
Alueella aiemmin ollut maa-aineslupa on päättynyt 3.6.2021.
Hakemuksen mukainen ottamisalue noudattelee päättyneen luvan
mukaista aluetta. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Haettu
hiekan ja soran kokonaisottomäärä on 150 000 k-m3. Arvioitu
vuotuinen ottomäärä on 15 000 k-m3. Maa-ainesten
enimmäisottamissyvyys on hakemuksen mukaan +102,33 - +105,83
(N2000) siten, että kaivuun ja pohjavesipinnan väliin jätetään
vähintään neljän metrin suojaetäisyys.
Heinolan KTK Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa
aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös
on saanut lainvoiman.
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Esityslistan liitteenä esitys maa-aineslupapäätökseksi 111-2021-101.
Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä Teamsissa.
Tiedoksianto

Heinolan KTK Oy (pöytäkirjan ote, lupapäätös liitteineen ja leimattu
ottamissuunnitelma)
Hämeen ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
terveydensuojeluviranomainen
tekninen lautakunta
ympäristönsuojelu

Liitteet
Sijaintikartta
Soranoton pohjavesivaikutusten seuranta
Ehdotus lupapäätökseksi 111-2021-101
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§ 42 Viranhaltijapäätökset
Luvaltk
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginhallituksen edustaja Rajajärvi saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö Sillfors Helka

Päätösehdotus

Lupa- ja valvontalautakunta päättää:
1. merkitä päätökset tiedokseen ja
2. todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Valmistelu

Kooste Lupa- ja valvontatoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta
19.5. – 15.6.2021 on listan liitteenä ja ei julkaistavat
viranhaltijapäätökset ovat lupa- ja valvontalautakunnan Teamstyötilassa.
Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä
toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytäkirjanpitäjältä.
Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla
www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset.

Liitteet
Lupa- ja valvontatoimialan viranhaltijapäätösraportti 19.5.-15.6.2021
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§ 43 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset
luvaltk 23.06.2021 § 43

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä
Päätösehdotus

Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä päätökset
tiedokseen.

Valmistelija

ympäristöpäällikkö Helka Sillfors, puh. 050 091 8597
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu

Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden päätökset ajalta 19.5. – 15.6.2021
Rakennustarkastajat:
Muut lupapäätökset
Lupapäätökset
Työnjohtajapäätökset
LVI-teknikko:
Kvv- ja iv-työnjohtajapäätökset
Ympäristönsuojelusihteeri:
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset

-

Ympäristöpäällikkö:
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset

-

Ympäristönsuojelutarkastaja:
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset

-

Päätökset ovat nähtävänä kokouksessa.
Lupapäätösten julkipanoilmoitukset ovat nähtävänä
julkipanoaikana http://www.heinola.fi/viralliset-ilmoitukset ja sen
jälkeen lautakunnan Teams-työtilassa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 39, § 40, § 42, § 43
Heinolan kaupunki
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
 vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on
jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.)
 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 41
VALITUSOSOITUS / MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta (maa-aineslaki
555/1981 § 20) Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen
tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmantena (3) päivänä sähköpostiviestin
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Muiden katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on
julkaistu yleisessä tietoverkossa.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, kunnan jäsenet, rekisteröity
yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja
jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat
ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu
asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle,
on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite,
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli
yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Hämeenlinnan hallintooikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei
valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
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- päätös, johon haetaan muutosta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus
sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
Valituskirjelmä liitteineen, lukuunottamatta valtakirjaa, on toimitettava
kaksin kappalein.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla.
Sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on
oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaiteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivän ennen virka-ajan
päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän
vastuulla.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot
osoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
virka-aika:

Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
029 56 42200 (vaihde)
029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakuasian käsittelystä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa
peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua. Maksusta ja
maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä tapauksissa on
säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

