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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

lupa- ja valvontalautakunta

Aika 18.05.2022 klo 17:30 - 18:31
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Pöytäkirjan
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poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-
allekirjoitetut-poytakirjat/ 
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§ 35 Ympäristöpäällikön ja vastaavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus 

luvaltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöpäällikkö kertoi lautakunnalle mm. 
-Iitin ympäristönsuojelutarkastajana on aloittanut AMK-insinööri 
Taru-Tiina Kalliokuusi 16.5.2022, Sysmän rekrytointihaastattelut 
pidetty, Heinolan ympäristönsuojelusihteerin vuorotteluvapaan ja 
HELMI-hankkeen osalta rekrytoinnit menossa sekä tulossa vielä 
vastaavan ympäristötarkastajan rekry.
-Hyvinvointityöryhmässä kestävän kehityksen yhteistyötä tulossa 
mm. Jyränkölän kanssa. 
-Kevätkatselmukset pidetty; kohteita yli 20 kpl – yleisilme siisti, mutta 
jatkotoimiakin tulossa.  Pikijärventien lajitteluasemalla kävi la 14.5. 
jäteasioissa 138 asiakasta sekä kaupungintalon kevätsiivous 
alkanut. 
-Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimus vahvistettu 16.5 
valtuustossa. 
-Tuulivoimaselvityksen tutustumismatka 6.6 Humppila-Urjalan 
tuulivoima-alueelle, lupa- ja valvontalautakunnan edustajaksi lähtee 
Sallamaari Simpanen.                                                 
-Kehityskeskustelut toimialalla pidetty ympäristönsuojelun osalta.                                    
-Kaupungin strategia päivitys 2030 hyväksytty valtuustossa 16.5. 
-Tärkeiden pohjavesien tarkkailuraportin esittelystä tulossa päättäjille 
esittelytallenne. 

Vastaava rakennustarkastaja kertoi mm. lupatilanteesta, 
keskimääräisestä käsittelyajasta, KT46 melumittaus menossa, 
Kutusaari ja Kuijärvi, lomarakennuksen muutosesimerkki, jossa 
lautakunta evästi vastaavaa rakennustarkastajaa käyttämään 
poikkemisluparatkaisua sekä sovittelu/pakkokeinotapaukset.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Keijo Houhala 
 
Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä annetun 

ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Keijo Houhala, puh. 050 091 8597, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Ympäristöpäällikkö ja vastaava rakennustarkastaja selostavat 
lautakunnalle ajankohtaisia asioita

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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§ 36 Poikkeamispäätös 111-2022-128 kerrostalon rakentamiseksi kiinteistölle 111-29-
211-1, Urheiluopistontie 448
luvaltk 18.05.2022 § 36   
551/10.03.00.00/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vastaava rakennustarkastaja Mara, Juha

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä 
poikkeamispäätösehdotuksen 111-2022-128 loma-asumiseen ja 
vakituiseen asumiseen tarkoitetun kerrostalon rakentamiseksi 
kiinteistölle 111-29-211-1, Urheiluopistontie 448.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.05.2022.

Toimivalta Rakennusvalvonnan toimintaohje 1.1.2018

Valmistelija vastaava rakennustarkastaja Juha Mara, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi, tel. 0447978572

Valmistelu Poikkeamista haetaan neljäkerroksisen lomakerrostalon (hybridi) 
rakentamiselle asemakaavan mukaiselle korttelialueelle (RA-13). 

Asemakaavan mukaiselle rakennuspaikalle voidaan rakentaa loma-
asuntoja, joiden kerrosala on enintään 4100 k-m² sekä kerrosluku 
kolme (3).
Asemakaavassa on esitetty ohjeelliset rakennusalueen rajat, joissa 
rakennukset on esitetty sijoitettavaksi rakennuspaikalle neljään (4) 
eri massaan. Rakennuspaikan vieressä on rivitalotyyppisiä 
pienkerrostaloja, joiden kerrosluku on kaksi (2).

Haetulle rakennuspaikalle on myönnetty aikaisemmin 
poikkeamispäätös 2021-466 kahdelle lomakerrostalolle, joiden 
kerrosluku on ollut neljä (4). Poikkeamislupa on ollut voimassa 
26.11.2013 asti, joten lupa on rauennut. 
Tilanne kiinteistöllä ei ole muuttunut ja kiinteistö on tällä hetkellä 
rakentamaton.

Esityslistan liiteenä on poikkeamispäätösehdotus 111-2022-128 
kerrostalon rakentamiseksi kiinteistölle 111-29-211-1, 
Urheiluopistontie 448.

Muut asiakirjat ovat nähtävillä Teams -työtilassa.

Tiedoksianto Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut

mailto:etunimi.sukunimi@heinola.fi
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Ote KOy Heinolan Chalets 8/YIT Rakennus Oyj

 

Liitteet
Poikkeamispäätös 111-2022-128, Urheiluopistontie 448
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§ 37 Purkamisluvasta 111-2022-64 tehdyn oikaisuvaatimuksen käsittely
luvaltk 18.05.2022 § 37   
428/10.03.00.00/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä vastaava rakennustarkastaja Mara, Juha

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää täydentää lupapäätöstä 111-
2022-64 siten, että lupaehdoksi lisätään arkeologisen valvonnan 
tarve purkutöissä, koska rakennuspaikan sijainti on ollut 
historiallisella kylätontilla. Ennen rakennuksen purkamista tulee 
kiinteistöllä ja niillä oleville rakennuksille tehdä lepakkokartoitus, joka 
on toimitettava rakennusvalvontaan. Kartoituksen perusteella 
määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.05.2022.

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 §

Valmistelija vastaava rakennustarkastaja Juha Mara 0447978572, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Rakennustarkastaja myönsi purkamisluvan 111-2022-64 kiinteistöllä 
111-406-3-152 olevalle asuin- ja talousrakennukselle.

Purkamislupakäsittelyn mukaan rakennukset ovat huonokuntoiset. 
Rakennuspaikka ja rakennukset eivät kuulu Heinolan kaupungin 
teettämään Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitykseen. 
Rakennusvalvonnalla ei siten ole ollut tietoa rakennuspaikan 
kulttuuriarvoista tai argeologisista arvoista lupaa myönnettäessä.

Lupapäätös lähetettiin tiedoksi Hämeen Ely-keskukselle, joka siirsi 
asian Päijät-Hämeen vastuumuseon käsiteltäväksi.

Rakennusvalvontaan 09.05.2022 saadun museon oman tutkijan 
arvion mukaan rakennuksen kunto on sellainen, että sen 
purkamiselle ei ole estettä. Kyseessä on historiallinen kohde, joka on 
ollut useamman asunnon kohde ja ollut työväen asuintalona (1932). 
Lisäksi tontilla on piharakennus, maakellari ja kaivo. 

Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo on lausunnossaan vaatinut 
purkamislupapäätökseen kirjausta siitä, että kohteen sijainti 
historiallisella kylätontilla edellyttää arkeologisen valvonnan tarvetta 
purkutöiden yhteydessä.
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Myös Itä-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys jätti purkamisluvasta 
oikaisuvaatimuksen, koska yhdistyksellä oli vahva epäilys siitä, että 
rakennus toimii lepakoiden lepäily- ja pesimäpaikkana. Lepakko 
kuuluu luontodirektiivin IVa-lajien joukkoon, jonka vuoksi lepakkojen 
lisääntymis- ja levähdyspaikoilla on hävittämiskielto. 
Luonnonsuojeluyhdistyksen vaatimuksena on lepakkokartoituksen 
tekeminen ennen rakennusten purkamista.

Asiakirjat ovat nähtävillä Teams -työtilassa

Tiedoksianto Julkipanoilmoitus ilmoitustaulu ja www-sivut
Ote Kiinteistön 111-406-3-152 omistaja

Hämeen Ely-keskus
Itä-Hämeen luonnosuojeluyhdistys
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§ 38 Viranhaltijapäätökset

Luvaltk

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Houhala Keijo

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 
20.4. – 11.5.2022 on esityslistan liitteenä.

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä 
toimielimen jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöy-
täkirjanpitäjältä.

 
Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla 
www.heinola.fi/kaupunki ja päätöksenteko/viranhaltijapäätökset.

Liitteet
Lupa- ja valvontatoimialan viranhaltijapäätökset ajalla 20.4.-11.5.2022
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§ 39 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Luvaltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä Ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.
 
Valmistelu Ympäristön suojelulle ja rakennusvalvontaan on saapunut seuraavia 

päätöksiä ja tiedoksiantoja: 

- Ote Hollolan kunnan valtuuston pöytäkirjasta 2.5.2022 § 9 - 
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös H775/2022 4.5.2022 
koskien valitusta purkamisluvasta - Rakennusten purkaminen 
kiinteistöllä 111-6-36-3, purkulupahakemus 2020-513

- ESAVIn päätös 13.5.2022, nro 137/2022 – Heinolan tehtaiden 
ympäristöluvan tarkistaminen ja toiminnan muuttaminen sekä 
aloittamislupa, Kuusakoski Oy

Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa.
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§ 40 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

luvaltk 18.05.2022 § 40   
    
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä päätökset 
tiedokseen.

Valmistelija ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo 

Valmistelu Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranhaltijoiden pää-
tökset ajalta 20.4.-11.5.2022

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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§ 41 Ympäristöluvan rauettaminen, Rudus Oy
luvaltk 18.05.2022 § 41   
1256/11.01.00/2021   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen 
ympäristöluvan rauettamispäätöksen koskien Rudus Oy:n 
kiinteistöllä 111-17-5-24 os. Liimaajantie 3, 18200 Heinola 
sijaitsevan valmisbetonitehtaan toimintaa.

Toimivalta Hallintosääntö § 23.3

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

Valmistelu Rudus Oy:llä on Heinolan ympäristönsuojeluviranomaisen vuonna 
2009 myöntämä ympäristölupa (Y03/2009) valmisbetonitehtaan 
toiminnalle kiinteistölle 111-17-5-24 os. Liimaajantie 3, 18200 
Heinola. Rudus Oy on jättänyt 7.10.2021 hakemuksen 
ympäristöluvan rauettamiseksi, koska valmisbetoniaseman toiminta 
on lopetettu.

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan luvan myöntänyt 
viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja 
ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Ympäristöluvan raukeaminen on 
käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemuskin.

Ympäristönsuojelu on tehnyt toiminnan väliaikaiseen lopettamiseen 
liittyen 19.3.2018 tarkastuksen. Tarkastuksen perusteella on 
pyydetty selvitystä toiminnan lopettamistoimenpiteistä. Rudus Oy on 
toimittanut selvityksen 9.1.2019. Asemalla ei ole ollut toimintaa 
selvityksen tekemisen jälkeen. 

Hakemuksen mukaan betoniaseman rakennukset ja rakenteet 
puretaan. Purkamiselle on haettu lupa Heinolan kaupungin 
rakennusvalvonnalta (purkamislupa 2021-437). Kiinteistölle tehty 
purkamislupaan liittyvä loppukatselmus 20.4.2022, jolloin on todettu, 
että kaikki rakennukset ja rakennelmat on purettu.

Ympäristöluvan rauettamishakemus liitteineen on nähtävillä 
Teamsissä.

Tiedoksianto virallinen ote Hakija
Hämeen ELY-keskus
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Terveydensuojeluviranomainen

Liitteet
Ympäristöluvan rauettaminen, Rudus Oy
Sijaintikartta, Rudus Oy
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 35, § 38, § 39, § 40

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: § 36, § 37

Heinolan kaupunki

Valitusosoitus, hallintovalitus (MRL)

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus tehdä valitus Hämeenlinnan Hallinto-
oikeudelle.

Päätöksen antopäivä 

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen päätöksessä mainittuna päivänä. 
Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sen antopäivänä.

Valitusaika

Valitusaika on 30 (kolmekymmentä) päivää antopäivästä luettuna, sitä päivää 
kuitenkin mukaan lukematta.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
sähköposti:  hameenlinna.hao@oikeus.fi,
vaihde 029 5642200, asiakaspalvelu 029 5642210,  
fax 029 5642269
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Heinolan kaupunki Pöytäkirja    5/2022 15

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi; sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä tai 
toimitettava se Suomi.fi-viestipalvelun kautta (tunnistautuminen)

Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Lisätietoja

Valittajan maksettavaksi voidaan määrätä kulloinkin voimassa oleva 
oikeudenkäyntimaksu, joka määräytyy tuomiosituinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 
mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 41

VALITUSOSOITUS / YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN PÄÄTÖS

Valitusviranomainen Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 
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, 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 Vaasan hallinto-oikeudelle, on 
ilmoitettava
 valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää 

hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa 
mainittava myös tämän yhteystiedot.

 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
(Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa 
viipymättä ilmoitettava hallinto-oikeudelle)

 mitä päätöstä valitus koskee
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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 mihin valitusoikeus perustuu, jos kohteena oleva päätös ei 
kohdistu valittajaan

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, 

esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle

4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole 
asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian 
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai 
tuomioistuimessa. 

Valituksen toimittaminen 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä 
liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faksilla 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.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

osoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 
Vaasa
puhelin: 029 56 42611 (vaihde)
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
virka-aika: klo 8.00 – 16.15
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu. Tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 
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annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa 
maksua ei peritä.
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