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§15
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtajan ehdotus
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Todettiin.
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§16
Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtajan ehdotus
Tämän kokouksen pöytäkirja päätetään tarkastaa 10.3.2020 ja
pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan lupalautakunnan jäsenet Jari
Nalli ja Antti Junni.
Päätös

Hyväksyttiin.
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§17
Ympäristölupa lämpölaitos Adven Oy Taipalsaari
Liittyy asiahallinnan asiaan:
LPR/1849/11.01.00.00/2019

Esittelijä:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

puh.
040 081 5284

Valmistelija/lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Päivi Uski
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

puh.
040 547 7357

Liitteet
1. Ympäristölupapäätös lämpölaitos Adven Oy Taipalsaari
Oheismateriaali
1. Ympäristölupahakemus Adven Oy, Taipalsaaren uusi
energiatuotantoyksikkö
2. Pohjavesiselvitys, ympäristölupahakemuksen liite
3. Liite 10, tarkkailusuunnitelma
4. Liite 5, asemakaavan muutos
5. Liite 4, asutus ja herkät kohteet
6. Liite 1, Sijaintikartta
Adven Oy on hakenut ympäristölupaa kiinteää puuperäistä
polttoainetta käyttävälle lämpölaitokselle, nimellisteholtaan 2MW,
Taipalsaaren Saimaanharjulle.
Toiminnalle tulee hakea ympäristölupa Ympäristönsuojelulain
(547/2014) 28§:n perusteella, koska laitos tulee sijaitsemaan 1.
luokan pohjavesialueella. Toiminnanharjoittaja hakee samalla
YSL 199§ mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta
huolimatta.
Taipalsaareen rakennettavalla uudella energiantuotantolaitoksella
tuotetaan lämpöä Taipalsaaren Lämpö Oy kaukolämpöverkkoon.
Uusi kiinteää polttoainetta käyttävä kattila korvaa Taipalsaaren
Lämpö Oy:n maakaasukattiloiden tuottaman lämmön.
Esittelijän ehdotus
Lupalautakunta päättää myöntää Adven Oy:n Taipalsaaren
Saimaanharjulle rakennettavalle energiantuotantolaitokselle,
kiinteistölle 831-409-1-786 osoitteeseen Konstunkaari 0 54920
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Taipalsaari, ympäristöluvan liitteenä olevan päätöksen
mukaisena.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Hakija
Taipalsaaren kunta
Kaakkois-Suomen Ely-keskus
ympäristötarkastaja Päivi Uski

6

Lappeenrannan kaupunki
Lupalautakunta

Pöytäkirja
10.3.2020
Varsinainen kokous

3/2020
Julkinen

7

§18
Maa-aineslupapäätös Pekka Heimala Lappeenranta tila Rasamäki
Liittyy asiahallinnan asiaan:
LPR/47/10.03.00.10/2020

Esittelijä:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

puh.
040 081 5284

Valmistelija/lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Virpi Valkeapää
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

puh.
040 840 9951

Liitteet
1. Maa-aineslupapäätös Pekka Heimala Lappeenranta tila
Rasamäki
Pekka Heimala on jättänyt lupalautakunnalle maaaineslupahakemuksen, joka koskee hiekan ja siltin ottoa tilalla
Rasamäki (1:22), Lappeenranta.
Ottoalueen pinta-ala on 0,8 ha ja kokonaisottomäärä
15 000 ktrm3. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi.
Hakemuksesta on kuulutettu Lappeenrannan kaupungin
verkkosivulla 24.1. - 24.2.2020.
Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta
MAL 21 §:n mukaan.
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.
Esittelijän ehdotus
Lupalautakunta päättää Pekka Heimalalle maa-aineslain 4 §:n
mukaisen maa-ainestenottoluvan Lappeenrannan Lyytikkälään
tilalle Rasamäki (405-448-1-22/2) muutoksenhausta huolimatta
asetettua vakuutta vastaan.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Hakija Pekka Heimala
Ympäristötarkastaja Virpi Valkeapää
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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§19
Lausunto ympäristöluvan rauettaminen Ekoneva Oy
Liittyy asiahallinnan asiaan:
LPR/284/11.01.00.04/2020

Esittelijä:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

puh.
040 081 5284

Valmistelija/lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Päivi Uski
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

puh.
040 547 7357

Sähköiset asiakirjat ovat luettavissa osoitteessa:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1708566

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Lappeenrannan
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Itä-Suomen
ympäristölupaviraston Ekoneva Oy:lle myöntämän ympäristöluvan
(Dnro ISY-2009-Y-40 sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätös
09/0742/3) rauettamista.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Etelä-Suomen
aluehallintovirastoa rauettamaan Ekoneva Oy:n Höytiönsuolle
3.6.2009 myöntämän ympäristöluvan. Ekoneva Oy:n ilmoituksen
mukaan toiminta on lakannut alueella jo vuonna 2016.
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin kohdan 1 mukaan
lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa mm. silloin, kun
toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Asian voi
panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan,
valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai
haitankärsijä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt lopettamisilmoituksen
perusteella alueelle lopputarkastuksen 1.5.2018. Tarkastuksella
on todettu toiminnan loppuneen. Toiminnanharjoittajaa kehotettiin
siivoamaan alueelta aumamuovit ja kemikaalit pois.
jälkitarkastuksessa 29.10.2018 on todettu, että jätteet oli viety
pois. Alueelta ei ole ympäristöluvassa edellytetty tehtäväksi
maaperäselvityksiä.
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Toiminnanharjoittajan toimittaman selvityksen mukaan alue on
otettu metsätalouskäyttöön. Vesienkäsittelyä on jatkettu kaksi
vuotta toiminnan lopettamisesta. Kuormitustarkkailua ei ole tehty
vuoden 2015 jälkeen mutta vesistötarkkailua on tehty vielä
vuonna 2017. Alueelle on tehty määräaikaistarkastus vuonna
2016. Tuolloin pintavalutuskenttä on ollut käytössä, mutta vesi on
seisonut ojissa. Uusimmassa ilmakuvassa voidaan havaita alueen
keskustaan syntyneen lammikon. Se on todettu myös vuoden
2018 tarkastuksella. Lammikon pinta-ala on noin 4,5 ha ja
vedenkorkeus lammikossa vaihtelee 0-40 cm:iin. Lammikkoon
johtuvat vanhan turvetuotantoalueen vedet ja valuvat siitä
turvetuotantoalueen ja tilan no 405-546-6-83 väliseen ojaan ja
siitä edelleen rajaojaan Toiminnanharjoittajan mukaan lammikko
ei aiheuta naapurikiinteistöille vettymisongelmia ja on aikonut
jättää lammikon alueelle muodostuvaksi kosteikoksi.
Esittelijän ehdotus
Lupalautakunta ilmoittaa lausuntonaan Etelä-Suomen
aluehallintovirastolle ja Lappeenrannan kaupunginhallitukselle
Ekoneva Oy:n Höytiönsuolle 3.6.2009 myönnetyn ympäristöluvan
rauettamishakemuksesta seuraavaa:
Toiminta alueella on loppunut ja alueella on tehty luvanmukaiset
toimenpiteet sekä luvanmukainen tarkkailu.
Vesistövaikutusten minimoimiseksi alueella oleva lammikko tulisi
säilyttää ja antaa soistua luontaisesti.
Vedet tulee jatkossakin ohjata lammikkoon. Lammikolta
lähtevässä ojassa pitäisi olla vesien pidätysrakenne kunnes
lammikosta on kehittynyt toimiva kosteikko.
Lammikosta muodostuva kosteikko parantaa alueen
monimuotoissuden kehittymistä ja toimii alueen
vesienkäsittelyelementtinä.
Lupalautakunnalla ei ole rauettamishakemuksesta muuta
lausuttavaa.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Lappeenrannan kaupunginhallitus
ympäristötarkastaja Päivi Uski
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§20
Lausunto kaapelin asentaminen Saimaan Tullisalmen pohjaan, valmistelulupa
Taipalsaari
Liittyy asiahallinnan asiaan:
LPR/215/11.01.01.01/2020

Esittelijä:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

puh.
040 081 5284

Valmistelija/lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Salme Muurikka
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

puh.
040 673 3393

Liitteet
1. ESAVI Lausuntopyyntö 10.2.2020, Kaapelin asentaminen
Saimaan Tullisalmen pohjaan ja valmistelulupa,
Taipalsaari/Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Viite: ESAVI/1137/2020
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Taipalsaaren
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa
Lappeenrannan energiaverkojen vesilain 3. luvun 3. pykälän 4.
momentin tarkoittamasta lupahakemuksesta
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n omistaman 20 kV
sähkökaapelin laskemiseksi Taipalsaaren Karhulan ja Kuikkalan
kylien välille Saimaan Tullisalmeen. Hanke on suunniteltu
toteutettavaksi kesän 2020 aikana. Johtoa asennettaessa
pyritään minimoimaan vesiväylän liikenteelle siitä aiheutuva
haitta.
Hanke on osa laajempaa sähköverkon parantamishanketta
tarkoituksena rakentaa säävarmaa sähkönjakeluverkkoa. Työn
pääurakoitsijana toimii Elvera Oy. Kaivuualueella ei ole tarvetta
työlle, jota ei voisi ennallistaa, kuten louhinnalle.
Hankkeen alueella on voimassa Tullisalmen Itäpuolella
Vehkataipaleen osayleiskaava ja Tullisalmen länsipuolella
Kattelussaari-Jänkasalon osayleiskaava sekä Taipalsaaren rantaasemakaava. Hanke ei hankaloita rantojen virkistyskäyttöä,
alueen pienvenevalkaman käyttöä eikä kaavojen osoittamien
alueiden käyttötarkoitusten toteuttamista.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse suojelualueita.
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Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa
ESAVl/1137/2020:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1747143

Esittelijän ehdotus
Esitetyt toimenpiteet eivät aiheuta muulle vesien käytölle tai
luonnolle huomattavaa haittaa eivätkä aiheuta alueelle sellaisia
vaikutuksia, joita ei voida ennallistaa.
Lupalautakunta, Taipalsaaren kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena katsoo, että sillä ei ole
huomautettavaa hakemukseen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
ympäristötarkastaja Salme Muurikka
Jakelu

Taipalsaaren kunta

11

Lappeenrannan kaupunki
Lupalautakunta

Pöytäkirja
10.3.2020
Varsinainen kokous

3/2020
Julkinen

12

§21
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuma v. 2019
Liittyy asiahallinnan asiaan:
LPR/652/11.00.06/2018

Esittelijä:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

puh.
040 081 5284

Valmistelija/lisätiedot:
Terveystarkastaja Maritta Arokivi
Hygieenikkoeläinlääkäri Virpi
Laamanen
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

puh.
040 522 9375

Liitteet
1. Ympäristöterveydenhuollon valvonnan toteutumaraportti v.
2019
2. Liite 1 Toteutuma EV 2019
3. Liite 2 toteutuma TS 2019
4. Liite 3 Toteutuma TUP 2019
5. Liite 4 Ympäristöterveydenhuollon valvonnan tulot 2019
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vv. 2015 - 2019
hyväksyttiin Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnassa
16.12.2014 § 162. Vuodelle 2019 suunnitelma päivitettiin
12.3.2019 § 27. Valvontasuunnitelma on laadittu valvontatarpeen,
ei valvonnan resurssien mukaisesti, joten suunnitelman
toteutuman arvioitiin vuonna 2019 olevan n. 75 %.
Lupalautakunta on saanut toteutuman väliraportit tiedoksi
10.9.2019 § 77 ja 12.11.2018 § 92. Suunnitelma koski
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimialuetta, johon
kuuluu ympäristöterveydenhuollon osalta Lappeenranta, Lemi,
Luumäki, Savitaipale ja Taipalsaari.
Suunnitelman toteutumisaste toteutuneiden suunnitelmallisen
valvonnan tarkastusten määrän perusteella on 76 %. Tavoitteena
vuodelle 2019 oli suunnitelmallisen valvonnan toteutuma 75 %.
Tavoitteeseen pääseminen vuoden 2019 aikana on ollut
haastavaa: valtakunnallisen valvonnan tietojärjestelmä VATI
aiheutti runsaasti hukkatyötä koko valvontahenkilöstölle ohjelman
heikon toimivuuden vuoksi. Elintarvikevalvonnassa oli
poikkeuksellinen henkilöstöresurssien vajaus, mikä näkyy
elintarvikevalvonnan toteutumassa, ero on selkeä edelliseen
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vuoteen nähden. Terveydensuojelun valvonnassa toisaalta
suunnitelmallisten tarkastusten määrässä on jopa pientä kasvua
edelliseen vuoteen nähden, terveydensuojelussa
henkilöstöresurssitilanne ja työnjako vakiintui vuoden aikana.
Tupakanmyynnin valvonta toteutuu suunnitelman mukaisesti
lähes pääsääntöisesti.
Suunnitelmallisen valvonnan tarkastusten määrät:

Elintarvikevalvonta
Terveydensuojelun
valvonta
Tupakkalain mukainen
valvonta
Yhteensä

Suunnitellut
tarkastukset
(kpl/vuosi)
471

Toteutuneet
tarkastukset
(kpl/vuosi)
329

145

119

69

72

685

520

Elintarvikevalvonnassa toteutettiin lisäksi kolme valvontaprojektia:
näistä allergeenien ja lisäaineiden valvontaprojektit toteutettiin
koko Etelä-Karjalan yhteisenä projektina.
Pintapuhtausnäytteenoton neuvontaprojekti toteutettiin
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen omana projektina.
Terveydensuojelun valvonnassa jatkettiin edelleen toimijoiden
ohjausta omavalvonnan osalta ja mm. omavalvontaohjetta jaettiin
tarkastusten yhteydessä. Talousveden valvonnassa vesilaitosten
valvontatutkimusohjelmien päivittämistä ja riskinarviointien
hyväksymistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti.
Tupakkatuotteiden myynninvalvonnan osalta suunnitelma on
toteutunut täysin, samoin tupakointitilojen tarkastukset on tehty
suunnitellusti. Tupakkatuotteiden laittoman kaupan ehkäisyä
varten lainsäädäntöön kirjatut jäljitettävyysvaatimukset ovat tulleet
voimaan – vuoden 2019 aikana tunnistekoodeja on kirjattu
rekisteriin.
Sidosryhmätyötä on jatkettu edelleen: ympäristöterveydenhuolto
toimii osana maakunnallista hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen työryhmää ja osallistuu THL:n mallin mukaisen
PAKKA tarjontatyöryhmän toimintaan. Ympäristöterveydenhuolto
on mukana pohjavesisuojelusuunnitelmien laadinnassa sekä
KASELYn vesihuollon kuntatapaamisissa ja maankäyttö- ja
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rakennuslain mukaisissa kehityskeskusteluissa. Lausuntojen
antoa muille viranomaisille on selkeytetty.
Eläinlääkäripalvelut ovat olleet saatavilla Lappeenrannan seudun
ympäristötoimen toimialueella sekä virka- että päivystysaikaan.
Viransijaisten saanti on ollut kuitenkin haastavaa ja osin on
jouduttu toimimaan vajaalla resurssilla.
Kouluttautumiseen on muuttuvassa valvontaympäristössä
edelleen panostettu: viranhaltijat ovat osallistuneet yhteensä 51
eri koulutustilaisuuteen vuoden aikana. Suurin osa näistä on
kuitenkin keskusviranomaisen antamaa koulutusta ja
työnohjausta. Omana koulutuksena järjestettiin sekä
Lappeenrannan että Imatran seutujen ympäristötoimen
henkilöstölle WHO:n terveyssäädösten mukaisiin
laivatarkastuksiin liittyvää koulutusta.
Ympäristöterveydenhuollolla on käytössään LaatuNet –
laadunhallintajärjestelmä. Vuoden 2019 aikana toteutettiin kaksi
oman toiminnan sisäistä auditointia sekä osallistuttiin kahteen eri
valvontayksikköjen toimintaa vertailevaan interkalibrointiin. Yksi
viranhaltija toimii LaatuNetin laatuneuvostossa valvontayksiköiden
edustajana.
Esittelijän ehdotus
Lupalautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon
valvontasuunnitelman toteutuman vuodelta 2019.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine
seutueläinlääkäri Elina Sihvo
aluehallintovirasto (VYHA-järjestelmän kautta)
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§22
Lupalautakunnan raportti Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019
Liittyy asiahallinnan asiaan:
LPR/1834/02.02.02.00/2019

Esittelijä:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen

puh.
040 081 5284

Valmistelija/lisätiedot:
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

puh.
040 081 5284

Liitteet
1. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019
2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tilinpäätös
31.12.2019
Oheismateriaali
1. Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan raportti toiminnallisten
ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
2. Elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan selonteko sisäisestä
valvonnasta ja riskeistä
Tilinpäätöksessä kuvataan Lappeenranta-konsernin taloudellinen
ja toiminnallinen tila. Lisäksi se sisältää kuvauksen
riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja konserniohjauksen
järjestämisestä. Tilinpäätös laaditaan kuntalain ja kirjanpitolain
mukaisesti. Tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa
30.3.2020.
Tilinpäätöksen toimintakertomus sisältää toimialojen analyysin
talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksen tekstiosassa
kuvataan tiiviisti toimialan olennaisimmat toiminalliset muutokset
ja tapahtumat tilikaudelta. Toiminnallisten tavoitteiden raportointi
tehdään Lappeenranta 2033 strategian mukaisesti. Talousarvion
toteutumisvertailut ovat osa tuloksellisuuden arviointia.
Lautakunnat antavat lisäksi erillisen selonteon sisäisen valvonnan
järjestämisestä sekä arvion merkittävimmistä riskeistä,
epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista seikoista 2019.
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Osana tilinpäätöskäsittelyä lautakunnat tekevät esityksen
valtuustolle vuoden 2019 talousarvioylityksen kattamisesta
vuonna 2020 tai talousarvioalituksen käyttämisestä vuosina
2020–2021. Vuoden 2022 talousarviosta päättää seuraavissa
vaaleissa valittava valtuusto, minkä vuoksi siirtoja ei voi esittää
taloussuunnitelmakauden viimeiselle vuodelle.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimen tavoitteiden
toteutuminen ja tilinpäätös 2019 ovat liitteinä.
Perustehtävän mukaiset tavoitteet toteutuivat
ympäristöterveydenhuollon osalta. Samoin eläinsuojelu- ja
eläintautilain mukaiset tarkastusmäärät sekä eläinlääkäreiden
hoitamat potilasmäärät toteutuivat. Ympäristönsuojelussa
valvontaohjelmassa määritellyt tarkastukset jäivät tavoitteista.
Vuoden 2019 valvontaraportti valmistuu myöhemmin keväällä.
Vuoden 2019 aikana toteutettiin taustaselvitys luonnon
monimuotoisuusohjelmaa varten.
Hanketoiminnassa jatkettiin vesistökunnostus- sekä ilmasto- ja
energiahankkeita. Vesistökunnostusta toteutettiin Pien-Saimaalla.
Ilmasto- ja energiahankkeita olivat Effect4Buildings sekä Kohti
Hiilineutraalia Etelä-Karjalaa hankkeet. Muukon pohjaveden
pilaantumisen kunnostamishanketta jatkettiin.
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on pysynyt
talousarviossa. Tilikauden ylijäämä vuodelta 2019 on 122 059 €.
Esittelijän ehdotus
Lupalautakunta päättää merkitä tiedoksi lautakunnan asettamien
tavoitteiden toteutumisen.
Päätös

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen
Terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine
Ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen
Seutueläinlääkäri Elina Sihvo
Hallintosihteeri Leena Kuokkanen
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§23
Muutoksenhakuohjeet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

15, 16, 19, 20, 22, 23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

21

HLL 5 §:n, 13 §:n ja 15 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään osoitteeseen
Lupalautakunta
Käyntiosoite: Pohjolankatu 14
Postiosoite: PL 302, 53101 Lappeenranta
Sähköpostiosoite: ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi
Pykälät

21
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun pöytäkirja on asetettu
nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi saantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen

Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 12.3.2020.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen (asianosainen). Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös
asianosainen (se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa).
Asianosaisen valitusajan alkaminen
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä päätös oheisasiakirjoineen katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä
sähköisen viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus,
PL 1744, Minna Canthin katu 64, 70101 Kuopio
sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi, puh. 029 56 42502, fax 029 56 42501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää tiedoksisaannista 23.3.2020,
viimeinen valituspäivä 22.4.2020
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Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu hallintooikeudessa on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä em. laissa säädetyissä asiaryhmissä tai mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Hallintovalitus:
17
30 päivää tiedoksisaannista 23.3.2020,
Vaasan hallinto-oikeus
viimeinen valituspäivä 22.4.2020
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Vaihde: 029 56 42611
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirja

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, 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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse
tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa muiden vaihtoehtojen lisäksi sähköisesti ja niiden on oltava perillä hallinto-
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oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä (klo 16.15).
Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Lisätietoja

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoite liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan
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