
Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi Tunnistautuminen Aika

Maria Laakkonen Suomi.fi 30.08.2022 07:57:00 UTC+03:00

Tapio Väli-Torala Suomi.fi 25.08.2022 12:12:36 UTC+03:00

Sallamaari Simpanen Suomi.fi 28.08.2022 14:17:18 UTC+03:00

Arto Krupula Suomi.fi 29.08.2022 19:44:38 UTC+03:00

Dynasty 10

Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (19 sivua) Kansilehden sivu 1/1



Heinolan kaupunki Pöytäkirja    7/2022 1

Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

lupa- ja valvontalautakunta

Aika 24.08.2022 klo 17:30 - 19:05

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu

Sisällysluettelo

§ 48 Ympäristöpäällikön ja johtavan rakennustarkastajan 
ajankohtaiskatsaus

3

§ 49 Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Lupa- ja valvontatoimiala 4
§ 50 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 111-408-2-126 

rantaosayleiskaavan vastaiselle rakentamiselle
6

§ 51 Lausunto Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunnalle Lahden seudun 
jätehuoltomääräysten ehdotuksesta.

9

§ 52 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stora Enso Oyj:n 
Heinolan Flutingtehtaan koetoimintailmoituksesta

11

§ 53 Viranhaltijapäätökset 13
§ 54 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset 14
§ 55 Päätöksiä ja tiedoksiantoja 15
§ 56 Saapuneet asiakirjat 16



Heinolan kaupunki Pöytäkirja    7/2022 2
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§ 48 Ympäristöpäällikön ja johtavan rakennustarkastajan ajankohtaiskatsaus 

luvaltk

Päätös Lupa- ja valvontalautakunta valitsi tälle kokoukselle puheenjohtajaksi 
Tapio Väli-Toralan.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristöpäällikkö, johtava rakennustarkastaja ja 
ympäristönsuojelutarkastaja kertoivat lautakunnalle mm. Helmi-
hankkeen kuulumisista, Heinolan ilmastotiekartta -työpajasta 
22.8.2022, ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaisten 
tarkastusten tilanteesta sekä vireillä olevista lupahakemuksista, 
tulevasta ympäristöviikosta sekä ympäristöpalkinnon jakamisesta, 
rakennusvalvonnan lupatilanteesta sekä taksan päivityksestä 
1.1.2023 ja vireillä olevien kaavahankkeiden tilanteesta.

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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§ 49 Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2022 / Lupa- ja valvontatoimiala
luvaltk 24.08.2022 § 49   
1480/02.02.02/2021   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä johtava rakennustarkastaja Mara, Juha

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 
tiedokseen.

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 §

Valmistelija johtava rakennustarkastaja Juha Mara, puh. 044 797 8572 
etunimi.sukunimi@heinola.fi 

Valmistelu Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2022 toista osavuosikatsausta 
kokouksessaan 29.8.2022. Toimielimet käsittelevät oman 
toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen 
ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

 
Toimialan toteutuma 3 kuukauden osalta on tuottojen 
osalta 57,5 % ja kulujen osalta 47,2 %. Toimintakate 30.6. on 
puolestaan 0,3 milj. euroa ja 22 % edellistä vuotta suurempi. 
 
Toimialan kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä 0,6 milj. euroa eli 
n. 0,1 milj. euroa suuremmat kuin vuonna 2021 vastaavassa 
tilanteessa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä 0,3 milj. euroa eli 
kasvua oli n. 0,081 milj. euroa vuodesta 2021.
  
Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvontatoimialalla 
on 0 milj. eur. 

Palvelualueittain toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen 
toteutumaprosentit ovat seuraavat
 
Ympäristön suojelu palvelualue: 

 . toimintakate 47,3 %, toimintatulot 35,3 %, toimintamenot 44,9 %

Rakennusvalvonta palvelualue: 
toimintakate 46 %, toimintatulot 67,2 %, toimintamenot 51,4 %

Esityslistan liitteenä on Lupa- ja valvonta toimialan osavuosikatsaus 
tilanteesta 30.6.2022, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason 
(toimialan netto) toteutumisen että käyttösuunnitelmatason 
(sitovuustaso palvelualue) toteutumisen. Lisäksi liitteenä on 
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päivitetty kooste toimialan tositteiden asiatarkastajista ja 
hyväksyjistä.

Tiedoksianto sähköposti talousjohtaja

Liitteet
Osavuosikatsaus 1-6 Lupa-ja valvonta
Asiatarkastajat ja hyväksyjät Luva
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§ 50 Uhkasakon asettaminen kiinteistölle 111-408-2-126 rantaosayleiskaavan 
vastaiselle rakentamiselle
luvaltk 24.08.2022 § 50   
786/10.03.00.00/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä johtava rakennustarkastaja Mara, Juha

Päätösehdotus Kiinteistön omistajat ovat olleet tietoisia siitä, että kiinteistöllä ei ole 
rakennusoikeutta. Kiinteistön omistajat eivät myöskään ole 
huomioineet rakennusvalvonnan antamaa kehotusta poistaa 
rantaosayleiskaavan vastaisesti rakennetut rakennukset kiinteistöltä 
27.5.2022 mennessä.

Lupa- ja valvontalautakunta päättää antaa kiinteistön 111-408-2-126  
omistajille rakennelmien poistamiseksi yksilöidyn ja perustellun 
määräyksen seuraavasti.

Päävelvoite 1 rakennelmien poistaminen kiinteistöltä

Lupa- ja valvontalautakunta määrää kiinteistön 111-408-2-126 
omistajia poistamaan rakennelmat kiinteistöltä.

Päävelvoitteen 1 tehoste

Lupa- ja valvontalautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi 
asianosaisille juoksevan uhkasakon. Jos päävelvoitetta ei ole 
noudatettu 28.11.2022 velvoitetaan kiinteistön omistajat maksamaan 
uhkasakko.

Uhkasakko muodostuu päävelvoitteelle asetettavasta 10 000,00 €:n 
suuruisesta pääerästä ja jokaiselta asetetun määräajan jälkeistä 
seuraavaa kalenterikuukautta koskevista 2 500,00€ suuruisista 
lisäeristä.

Toimivalta Hallintosääntö 23.2 §

Valmistelija johtava rakennustarkastaja Juha Mara 044-797 8572, 
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kiinteistö 111-408-2-126 sijaitsee Ruotsalaisen rantaosayleiskaava-
alueella. Ruotsalaisen rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen, 
joka mahdollistaa rakennuslupien myötämiset AO-1, AM-2, ARA,RA-
3, RA-4 ja RA-5 alueille. Kiinteistö 111-401-2-126 kaavan mukaisella 
maa- ja metsätalousalueella (M-3), jolla on voimassa 
rakentamisrajoitus. Rakennusoikeus on siiretty 
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maanomistajakohtaisesti saman maanomistusyksikön 
rakentamiseen tarkoitetuille alueille. 

Alueelle sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä tarpeellinen 
rakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 72.3 §:n mukaisesti.
Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaan meren tai vesistön 
ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa 
rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista 
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan 
käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla 
rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan 
tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella 
odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske:
1) maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten 
tarpeellista rakentamista;
2) maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa 
rakentamista;
3) merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista;
4) olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin 
kuuluvan talousrakennuksen rakentamista; eikä
5) olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä 
laajentamista.

Nykyiset kiinteistön omistajat ovat ostaneet kiinteistön vuonna 2007. 
Ruotsalaisen rantaosayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 
2009 ja valtuusto on hyväksynyt sen vuonna 2011. Nykyinen 
maanomistaja on omistanut kiinteistön kaavan laatimisen aikaan, ja 
hänen on täytynyt olla tietoinen siitä että kiinteistölle ei tulla 
osoittamaan rakennuspaikkaa. Kiinteistön omistaja ei ole valittanut 
kaavasta, joten hän on siten hyväksynyt kaavan ja sen 
maankäytöllisen tarkoituksen.

Kiinteistön omistajan kanssa on käyty keskusteluja Kutusaaren 
rakentamiseen liittyvistä asioista useaan otteeseen. Heinolan 
kaupungin rakennusjärjestys on vahvistunut 16.7.2019. 
Rakennusjärjestyksen 7 §:n mukaan yleiskaava-alueilla alle10 m²:n 
suuruiset rakennukset eivät tarvitse viranomaisen lupia. Tämä ei 
kuitenkaan ole ollut edellytys rakentaa rakennuksia kiinteistölle, 
koska oikeusvaikutteinen yleiskaava ei sitä mahdollista. Kiinteistön 
omistajat ovat tulkinneet asiaa omalla tavallaan ja rakentaneet 
rakennelmat kiinteistölle. Tämä on myös kiinteistön omistajlle 
kerrottu.

Alueelle on haettu aiemmin poikkeamislupaa rakennuksen 
rakentamiselle 15.7.1977. Poikkemispäätös on silloin ollut kielteinen. 
Kielteinen poikkeamispäätös on ollut myös kiinteistön omistajan 
tiedossa. Poikkeamista on haettu myös vuonna 2007 ja 
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poikkeamispäätös on silloinkin ollut kielteinen. Valitus tästä asiasta 
on käsitelty Kouvolan hallinto-oikeudessa v. 2008 ja hakijan valitus 
hylättiin.

Kiinteistönomistaja on kertonut rakennusvalvonnalle ja 
kaavoitukselle, että kiinteistöllä on ollut kalamaja ja sen vuoksi se 
olisi ollut aikoinaan rakennuspaikkana ja kaavassa olisi siten virhe. 
Rakennusvalvonta on pyytänyt kiinteistön omistajaa esittämään 
sellaiset asiakirjat, joissa kiinteistöllä olisi osoitettu kalamaja. 
Vastaava rakennustarkastaja ja kaavoituspäällikkö kävivät 
kiinteistöllä katsomassa tilannetta 22.6.2021. Kiinteistöllä ei ollut 
merkkejä vanhasta kalamajarakennuksesta. Katselmusta ei oltu 
kutsuttu koolle virallisesti, vaan se oli kiinteistön omistajan kanssa 
yhdessä sovittu tapaaminen kiinteistöllä. Siksi katselmuksesta ei 
tehty pöytäkirjaa.

Kiinteistön omistaja on ollut hyvin tietoinen siitä, että kiinteistölle ei 
voi rakentaa rakennuksia. Vastineessa on vedottu teknisen toimen 
johtajan antamaan hyväksyntään rakennusten rakentamiseen. 
Teknisen toimen johtajalla ei ole oikeutta antaa lupia 
rakentanmiseen, vaan lupien myöntäminen ja kaavojen tulkinta 
kuuluu rakennusvalvonnalle. Vastaava rakennustarkastaja on 
kysynyt asiaa teknisen toimen johtajalta 12.4.2021 ja teknisen 
toimen johtaja on antanut  vastauksen 13.4.2021 ”No siitä on kyllä jo 
aikaa, kun olimme yhteydessä. Muistaakseni välitin 
rakennusjärjestyksen tiedoksi ja pyysin varmistamaan lupatarpeet 
sinun toimistoltasi.”

 
Tiedoksianto Virallinen ote saantitodistuksella Kiinteistön omistajat

Kopio Etelä-Suomen 
maanmittaustoimisto,

 kiinnitysrekisteriin tehtävää
merkintää varten
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§ 51 Lausunto Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunnalle Lahden seudun 
jätehuoltomääräysten ehdotuksesta.
luvaltk 24.08.2022 § 51   
713/14.06.00/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää antaa Päijät-Hämeen 
jätehuoltolautakunnalle Päijät-Hämeen jätehuoltomääräysten 
ehdotuksesta seuraavan lausunnon. Heinolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomainen pitää uusia jätehuoltomääräyksiä 
perusteltuina ja asianmukaisina lainsäädännössä tapahtuneiden 
muutosten vuoksi. Määräykset tukevat erillisten jätelajien 
kierrätysasteen nostoa ja edistävät kiertotaloutta yhteiskunnassa.
Yleisellä tasolla esitetään muutamia huomioita. Riittävä tiedotus 
asiakkaiden suuntaan on varmistettava, koska asiakaskyselyiden 
määrä etenkin jätehuoltoyhtiössä, mutta myös kunnissa tulee 
lisääntymään huomattavasti. Jätteiden lajittelu on tehtävä ihmisille 
mahdollisimman vaivattomaksi parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa lyhyitä etäisyyksiä jätepisteelle ja 
jätteiden määrään suhteutettuja tyhjennysvälejä.

Jätehuoltomääräysten luonnokseen ehdotetaan seuraavia 
muutoksia: Määritelmäosioon § 2, jossa selvennetään 
jätehuoltomääräysten käsitteitä, on hyvä lisätä vieraslaji-käsite. 
Jätehuollon tavoitteisiin § 3 esitetään lisättäväksi jätteiden määrän 
vähentäminen eli niin sanottu etusijajärjestys, vaikka se 
perusteluosiossa mainitaankin, koska se on jätehuollon ohjaava 
periaate. Tekstiilijätteen § 11 osalta keräyspisteiden paikkoja ei ole 
vielä määritelty, mutta sujuvan kierrätyksen takaamiseksi on 
huolehdittava, että keräyspisteitä on Heinolassa riittävästi. 
Kompostoinnin yhteydessä § 16, kun määrätään, että vieraslajeja ei 
saa laittaa kompostoriin, on informatiivista lisätä, mihin vieraslajit 
laitetaan/toimitetaan. Muun jätteiden omatoimisen käsittelyn § 18 
yhteyteen tulisi lisätä kielto luonnonvaraisten eläinten ruokkimisesta 
jätteillä, koska se voi aiheuttaa ympäristön roskaantumista. Jätteiden 
kuormaamisen § 26 voi luonnoksen mukaan aloittaa arkisin klo 6. 
Katsomme, että meluhaittojen vähentämiseksi aloitusajankohdaksi 
taajama-alueilla olisi muutettava klo 7, jolloin se olisi yhtenäinen 
Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten kanssa. 
Jätehuoltomääraäysehdotuksessa on määritelty jätekatoksen 
lukituksesta teknisesti liian tarkasti.

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 §
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Valmistelija Vs. ympäristönsuojelutarkastaja Antti Pösö, puh. +35850 565 1397
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Päijät-Hämeen jätehuoltoviranomainen on pyytänyt lausuntoja 
viranomaisen alueen kunnilta (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, 
Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila) ja kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisilta ja rakennusvalvontaviranomaisilta.

Jätelain uudistus täydentävine asetuksineen astui voimaan vuonna 
2021. Sen tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä jätelajien 
kierrätystä. Nyt valmistellaan muutoksia jätehuoltomääräyksiin, jotka 
täydentävät jätelainsäädäntöä.

Tiukentuneiden keräysvelvoitteiden taustalla on EU:n vaatimus 
kierrätettävän jätteen osuuden nostosta. Tavoitteena on kierrättää 
jätteistä 55% vuonna 2025 ja 60% vuonna 2030. Suomessa 
kierrätysaste vuonna 2020 oli noin 42 prosenttia.

Suurimmat muutokset jätehuoltomääräyksissä koskevatkin jätelajien, 
kuten bio-, muovi-, tekstiilijätteiden, kierrätysvelvoitteiden 
laajentamista. Biojäte on lajiteltava erikseen niillä kiinteistöillä, jotka 
kuuluvat erilliskeräyksen piiriin. Yli 200 asukkaan taajamissa 
vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä muutokset astuvat 
voimaan 1.7.2022. Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamissa 
biojätteen kierrätys alkaa kaikilla asuinkiinteistöt 1.7.2024. Biojätteen 
voi myös kompostoida, jolloin siitä on tehtävä ilmoitus 
jätehuoltoviranomaiselle. Lasi-, muovi- ja kartonkipakkausjätteet ja 
metalli laitetaan kiinteistön jäteastiaan taajamissa vähintään viiden 
asuinhuoneiston kiinteistöissä. Muualla ne toimitetaan Rinki-
ekopisteeseen. Muovin keräyksen alkaessa energiajätteen keräys 
loppuu, koska siitä suurin osa on ollut muovia. Erillinen 
tekstiilijätteen keräys alkaa Salpakierto Oy:n järjestämissä 
keräyspaikoissa 1.1.2023. 

Kaiken kaikkiaan tyhjennyskäynnit kiinteistöillä lisääntyvät, mutta 
selvitysten mukaan kierrätyksestä saavutettavat päästövähennykset 
ovat kuitenkin suuremmat kuin jätteen keräyksestä ja käsittelystä 
syntyvät päästöt.

Muita olennaisia muutoksia jätehuoltomääräyksiin ovat esimerkiksi 
jätteenkuljetukseen liittymisen siirtyminen Salpakierron 
kilpailuttamaksi bio- ja metallijätteen sekä pakkausjätteiden osalta ja 
jätetilojen lukituksien vaihtuminen sähköisiksi tai koodilla toimiviksi 
kuljettajien työn helpottamiseksi

Tiedoksianto virallinen ote Päijät-Hämeen jätehuoltolautakunta 
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§ 52 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Stora Enso Oyj:n Heinolan 
Flutingtehtaan koetoimintailmoituksesta
luvaltk 24.08.2022 § 52   
847/11.01.02/2022   

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta antaa Stora Enso Oyj:n Heinolan 
Flutingtehtaan koetoimintaehdotuksesta lausuntonaan seuraavaa:

Heinolan lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että Stora Enso Oyj:n 
Flutingtehtaan soodasakkajätteen polttokokeilu on kannatettava ja 
voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla. Kokeilun aikana kattilan 
normaalipäästöjen ei oleteta nousevan tai muuttuvan merkittävästi. 
Kattilan koekäytössä odotetaan alittuvan voimassa olevan 
ympäristöluvan päästönormit. Soodasakkajätteelle ei ole löydetty 
tähän mennessä käyttökelpoista hyötykäyttöä. Jos kokeilu onnistuu, 
soodasakkajätemäärä vähenee ja sen sijoittaminen voidaan 
mahdollisesti lopettaa tehtaan kaatopaikalle.

Toimivalta Hallintosääntö 23.3 §

Valmistelija vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Tarja Laitinen
puh. 044 7888660, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 11.8.2022 
lähettämällään sähköpostilla Hei-nolan kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Stora Enso Oyj:n 
Heinolan Flutingtehtaan koetoimintailmoituksesta 
ESAVI/29885/2022. Koetoimintailmoitus koskee Stora Enso Oyj:n 
Heinolan Flutingtehtaan prosessissa syntyvän soodasakkajätteen 
poltto-kokeilua. Tehtaan prosessissa syntyy sooda- eli 
viherlipeäsakkaa vuosittain 1000- 1 300 tonnia. Tähän asti 
soodasakka on kuivattu ja läjitetty ympäristöluvan mukaisesti 
tehdasalu-een kaatopaikalle. 

Stora Enso pyrkii jätelain mukaiseen jätteen määrän ja 
haitallisuuden vähentämiseen. Teh-taalla on oma voimalaitos, jonka 
pääkattilassa on mahdollista polttaa soodasakkaa pieniä määriä 
polttoaineen joukossa. Polttokokeilun avulla on tarkoitus selvittää, 
miten soo-dasakan lisääminen polttoaineen joukkoon vaikuttaa 
primäärikattilasta muodostuvan lento-tuhkan määrää ja laatuun, 
kattilan ilma- ja jätevesipäästöihin sekä kattilan toimintaan. 



Heinolan kaupunki Pöytäkirja    7/2022 12

Voimalaitoksen päähöyrykattila eli primäärikattila (PR2) on 
polttoaineteholtaan 120 MW:n leijukerrostekniikalla toimiva kattila, 
jossa käytetään pääpolttoaineena turvetta, biomassaa (sisältäen 
jätevedenpuhdistamolla muodostuvat lietteet) sekä biokaasua. 
Savukaasut puh-distetaan sähkösuodattimella ja savukaasupesurilla 
ja johdetaan 70metriä korkean piipun kautta ulkoilmaan. NOx-
päästöjä vähennetään SNCR-menetelmällä (selektiivinen ei-
katalyyttinen pelkistys). Poltosta syntyy jätteenä pohja- ja 
lentotuhkaa, jotka varastoidaan tehtaan kaatopaikalla. 
Savukaasupesurilta syntyvät jätevedet käsitellään tehtaan omalla 
jätevedenpuhdistamolla.

Soodasakan polttokokeilun yhtenäiseksi kestoksi suunnitellaan 7 
vuorokautta. Polttokokei-lujaksoon yhdistetään vastaava 
normaalitoiminnan vertailujakso. Polttokokeilu varaudutaan 
tekemään useampaan kertaan. Tavoitteena on saada vähintään yksi 
onnistunut 7 vuoro-kauden kokeilujakso tehtyä 3.10.-3.11.2022 
välisenä aikana.

Polttokokeilussa soodasakkaa syötetään kiinteän polttoaineen 
sekaan tasaisesti noin 1 m3/h arviolta 20 m3/vrk. Polttoprosessin 
tavoitelämpötila on 830 C. Polttokokeilun pohja- ja lentotuhkasta 
otetaan kokoomanäytteet, joiden koostumusta verrataan normaalin 
ajotilan-teen tuhkien koostumukseen.

Voimalaitoksen pääkattilalla on jatkuvatoimiset päästömittauslaitteet 
ilmapäästöistä. Pääs-tömittaukset suoritetaan polttokokeen aikana 
samoin kuin kattilan normaaliajossa. Kokeilu-jakson aikana tehdään 
kertaluonteisesti raskasmetallien, dioksiinien ja furaanien mittauk-
set. Jäteveden puhdistamolta lähtevien vesien laatua seurataan. 

Soodasakan polttokokeilulla ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta pääkattilan ilmapääs-töihin. Kokeilu voi mahdollisesti 
vaikuttaa vähäisesti lentotuhkan määrään ja koostumuk-seen. 
Kokeilun ei arvioida vaikuttavan vesistöön päätyvien puhdistettujen 
jätevesien laa-tuun, koska savukaasupesurien jätevesimäärä on 
vähäinen (noin 2 %) verrattuna tehtaan jätevedenpuhdistamolle 
menevään kokonaisjätevesimäärään.

Tiedoksianto virallinen ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto
sähköposti Stora Enso Oyj:n Heinolan Flutingtehdas
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§ 53 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.

Toimivalta Hallintosääntö 27 §

Valmistelu Kooste Lupa- ja valvontatoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 
10.6. – 15.8.2022 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 10.6.-15.8.2022
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§ 54 Erityislainsäädännön mukaiset viranhaltijapäätökset

luvaltk 24.08.2022 § 54   
    
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 7.6.-17.8.2022

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.

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto
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§ 55 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Luvaltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

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

päätöksiä ja tiedoksiantoja:

- Kuuleminen ennen maankäyttö- ja rakennuslain 182§.n mukaisen 
määräyksen antamista ja uhkasakkomenettelyn aloittamista

Asiakirjat ovat nähtävänä Teams-työtilassa.
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§ 56 Saapuneet asiakirjat

Luvaltk

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Houhala, Keijo

Päätösehdotus Lupa- ja valvontalautakunta päättää merkitä saapuneet asiakirjat 
tiedoksi.

Valmistelu 9.6. – 17.8.2022 välillä saapuneet asiakirjat ovat lupa- ja 
valvontalautakunnan jäsenten tutustuttavissa Teams-työtilassa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48, § 49, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56

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: § 50

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    7/2022 19

- 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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