Ympäristölautakunta

nro

11/2006

8.11.2006

SISÄLLYSLUETTELO
YMPLTK § 240 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPLTK § 241 Pöytäkirjantarkastajien valinta
YMPLTK § 242 Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Aihio Jussi ja Vireä-Aihio Paula
YMPLTK § 243 Rakennuslupahakemus, Aihio Jussi ja Vireä-Aihio Paula
YMPLTK § 244 Rakennuslupahakemus, Hyvönen Pertti
YMPLTK § 245 Rakennuslupahakemus, Hyvönen Pertti
YMPLTK § 246 Rakennuslupahkemus, Muurikainen Jussi ja Hukkanen Anita
YMPLTK § 247 Rakennuslupahakemus, Salonen Jaakko
YMPLTK § 248 Rakennuslupahakemus, Mäntymäki Jukka ja Malmström Sonja
YMPLTK § 249 Katkarapushipsien käyttökielto
YMPLTK § 250 Muistutus Sågarsin kosken kalataloudellisesta kunnostushakemuksesta
YMPLTK § 251 Maisematyölupa Sågarsforsin kunnostustoimenpiteille - TE-keskus
YMPLTK § 252 Lausunto valitusasiassa, Hakkarainen Pertti
YMPLTK § 253 Maa-aineslupahakemus kallion louhintaa varten - Thure Lindeberg
YMPLTK § 254 Lausunto Mangsin jätteenpolttolaitoksen YVA-ohjelmasta – Kirkniemi
YMPLTK § 255 Tiedoksi
YMPLTK § 256 Muut asiat
YMPLTK § 257 Lausunto Pekka ja Marina Väinölän valituksesta

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 2
Nro

11/2006

KOKOUSAIKA

8.11.2006

KOKOUSPAIKKA

Rakennustoimisto

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Holmström Raimo
Blomqvist Anne-Maj
Grotell Marina
Janhunen Taina
Karell Anders
Kokkonen Yrjö
Mäkinen Lea
Vierinen Kari
Linnala Raija
Monthén Christinan

puheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
varajäsen
”

Karlsson Johan

terveysvalvonnan johtaja
§ 240, 241, 249
apulaisrakennustarkastaja
rakennustarkastaja
ympäristösihteeri

(ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ahlroth Åke
Laitinen Harry
Skult Patrik

klo 18.00 -19.40

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ymp.ltk § 240

Todettiin.
====

ASIAT

240 – 257

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Anne-Maj Blomqvist ja Kari Vierinen valittiin.
Lautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä §:n 249.
====

(Tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen
kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)

Ymp.ltk § 241
PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ
LUPA-ASIASSA
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Raimo Holmström

Åke Ahlroth

15.11.2006

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi lukuunottamatta
Tarkastusaika

Allekirjoitukset

JULKIPANOTODISTUS
(MRL 198 §)

Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna kunnan ilmoitustaululla
Virka-asema

Allekirjoitus

Kanslisti

Bodil Siro

15.11.2006

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 3

YMPLTK § 242

SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS, AIHIO JUSSI JA
VIREÄ-AIHIO PAULA

HAKIJA

Aihio Jussi ja Vireä-Aihio Paula
Nydalintie 8
02570 SIUNTIO KK

HAKEMUS

Lupanumero s 12/2006
Rakentamisrajoitus josta poikkeusta haetaan
Suunnittelutarvealue MRL 16 § 1 mom.
Rakennuspaikan sijainti
Siuntion kunta, Niemenkylän kylä, tila Tallskog RN:o 2:127,
pinta-ala 6.540 m²
Lieviöntie 101, 02570 SIUNTIO KK
Rakennustoimenpide
Omakotitalo

193 m²

Kaavatilanne
Vahvistettu osayleiskaava, kaavamerkintä A
Naapurien kuuleminen
Kaikille rajanaapureille on annettu tieto hakemuksesta.
Ympäristölautakunnan ratkaisu ja perustelut
EHDOTUS (HL)

Harkitaan oikeaksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annettujen säännösten ja määräysten nojalla myöntää lupa. Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.
Tämä päätös on voimassa kaksi (2) vuotta antamispäivästä, jonka kuluessa
on haettava rakennuslupa.
Sovelletut oikeusohjeet: MRL 16 § 1 mom, 137 § ja 171 § 1 mom.

PÄÄTÖS

Ehdotus hyväksyttiin.
====

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

YMPLTK § 243

RAKENNUSLUPAHAKEMUS, AIHIO JUSSI JA
VIREÄ-AIHIO PAULA

LUPANUMERO

06-163

HAKIJA

Nimi
Osoite

RAKENNUSPAIKKA

Osoite

LIEVIÖNTIE 101
02570 SIUNTIO KK

RN:o

449 0002 0127

Kylä

NIEMENKYLÄ

Tilan nimi

TALLSKOG

Koordinaatit

2-6681210-514420

Kaava

OSAYLEISKAAVA

Rak.paikan pinta-ala

6.540 m²

Rak.toimenpide

UUDISRAKENNUS

Käyttötarkoitus

OMAKOTITALO

Kok.ala
Tilavuus
Kerrosala
Kerrosluku

193
610
193
1

ASIA

Sivu 4

AIHIO JUSSI JA VIREÄ-AIHIO PAULA
NYDALINTIE 8
02570 SIUNTIO KK

Kok.ala laajennus
Tilavuus laajennus
Kerrosala laajennus

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.
Rakennuslupa astuu voimaan sen jälkeen kun suunnittelutarveratkaisu on
lainvoimainen.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on pidetty aloituskokous (MRL
121 §, MRA 74 §) ja hyväksytty
•
•
•

vastaava työnjohtaja
kvv-työnjohtaja
iv-työnjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 5

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•
•

rakennepiirustukset
piirustukset ja selvitykset
vesi- ja viemärilaitteista
salaojituksesta
ilmanvaihtolaitteistosta

KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
• paikanmerkitseminen
• sisäpuolinen pohjaviemärin katselmus
• pohjakatselmus
• rakennekatselmus
• hormikatselmus
• loppukatselmus

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

Valitusaika

30 päivää

Päätöksen antopvm

15.11.2006
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

YMPLTK § 244

RAKENNUSLUPAHAKEMUS, HYVÖNEN PERTTI

LUPANUMERO

06-165

HAKIJA

Nimi
Osoite

RAKENNUSPAIKKA

Osoite

TUOHITIE 26
02570 SIUNTIO KK

RN:o

431 0001 0024

Kylä

JÄRVENKYLÄ

Tilan nimi

PERKKOLA

Koordinaatit

2-6678940-512550

Kaava

OSAYLEISKAAVA

Rak.paikan pinta-ala

10.645 m²

Rak.toimenpide

UUDISRAKENNUS

Käyttötarkoitus

AUTOTALLI/VARASTO

Kok.ala
Tilavuus
Kerrosala
Kerrosluku

61
170
61
1

ASIA

Sivu 6

HYVÖNEN PERTTI
SOKINMÄKI 14
02760 ESPOO

Kok.ala laajennus
Tilavuus laajennus
Kerrosala laajennus

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty
•

vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•

rakennepiirustukset

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 7

KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
• paikanmerkitseminen
• pohjakatselmus
• rakennekatselmus
• loppukatselmus

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

Valitusaika

30 päivää

Päätöksen antopvm

15.11.2006
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

YMPLTK § 245

RAKENNUSLUPAHAKEMUS, HYVÖNEN PERTTI

LUPANUMERO

06-166

HAKIJA

Nimi
Osoite

RAKENNUSPAIKKA

Osoite

TUOHITIE 26
02570 SIUNTIO KK

RN:o

431 0001 0024

Kylä

JÄRVENKYLÄ

Tilan nimi

PERKKOLA

Koordinaatit

2-6678900-512530

Kaava

OSAYLEISKAAVA

Rak.paikan pinta-ala

10.645 m²

Rak.toimenpide

UUDISRAKENNUS

Käyttötarkoitus

PUUVARASTO

Kok.ala
Tilavuus
Kerrosala
Kerrosluku

22
56
22
1

ASIA

Sivu 8

HYVÖNEN PERTTI
SOKINMÄKI 14
02760 ESPOO

Kok.ala laajennus
Tilavuus laajennus
Kerrosala laajennus

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty
•

vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•

rakennepiirustukset

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 9

KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
• paikanmerkitseminen
• pohjakatselmus
• rakennekatselmus
• loppukatselmus

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

Valitusaika

30 päivää

Päätöksen antopvm

15.11.2006
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

YMPLTK § 246

Sivu 10

RAKENNUSLUPAHKEMUS, MUURIKAINEN JUSSI JA
HUKKANEN ANITA

LUPANUMERO

06-167

HAKIJA

Nimi
Osoite

MUURIKAINEN JUSSI JA HUKKANEN ANITA
LAMMISTONTIE 201
02570 SIUNTIO KK

RAKENNUSPAIKKA

Osoite

LAMMISTONTIE 201
02570 SIUNTIO KK

RN:o

403 0013 0001

Kylä

BACKA

Tilan nimi

KARHURINNE

Koordinaatit

2-6679980-515640

Kaava

OSAYLEISKAAVA

Rak.paikan pinta-ala

6.000 m²

Rak.toimenpide

UUDISRAKENNUS

Käyttötarkoitus

TALOUSRAKENNUS

Kok.ala
Tilavuus
Kerrosala
Kerrosluku

52
130
52
1

ASIA

Kok.ala laajennus
Tilavuus laajennus
Kerrosala laajennus

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty
•

vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•

rakennepiirustukset

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
•
•
•
•

PÄÄTÖS:

Sivu 11

paikanmerkitseminen
pohjakatselmus
rakennekatselmus
loppukatselmus

Ehdotus hyväksyttiin.
====
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

Valitusaika

30 päivää

Päätöksen antopvm

15.11.2006
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

YMPLTK § 247

RAKENNUSLUPAHAKEMUS, SALONEN JAAKKO

LUPANUMERO

06-159

HAKIJA

Nimi
Osoite

RAKENNUSPAIKKA

Osoite

NIITTYKYLÄNTIE 176 C
02580 SIUNTIO

RN:o

459 0001 0626

Kylä

SJUNDBYGÅRD

Tilan nimi

MELLANGÅRD

Koordinaatit

2-6668510-516160

Kaava

OSAYLEISKAAVA

Rak.paikan pinta-ala

7.500 m²

Rak.toimenpide

UUDISRAKENNUS

Käyttötarkoitus

AUTOTALLI/VARASTO

Kok.ala
Tilavuus
Kerrosala
Kerrosluku

48
134
48
1

ASIA

Sivu 12

SALONEN JAAKKO
RAJAMÄENKATU 24
08150 LOHJA

Kok.ala laajennus
Tilavuus laajennus
Kerrosala laajennus

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty
•

vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•

rakennepiirustukset

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
•
•
•
•

PÄÄTÖS:

Sivu 13

paikanmerkitseminen
pohjakatselmus
rakennekatselmus
loppukatselmus

Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten.
====

Ymp.ltk 8.11.2006 § 247
Yksi rajanaapuri on huomauttanut hankkeesta. Naapurin mielestä autotalli/varasto tulisi siirtää toiseen paikkaan ja näinollen se ei pilaisi maisemaa.
EHDOTUS:

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.
Perustelut:
Hanke ei tuota tarpeettomasti haittaa naapurille tai vaikeuttaisi naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty
•

vastaava työnjohtaja

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•
KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
•
•
•
•

PÄÄTÖS:

rakennepiirustukset

paikanmerkitseminen
pohjakatselmus
rakennekatselmus
loppukatselmus

Ehdotus hyväksyttiin.
====

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 14

TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

Valitusaika

30 päivää

Päätöksen antopvm

15.11.2006
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

YMPLTK § 248

RAKENNUSLUPAHAKEMUS, MÄNTYMÄKI JUKKA JA
MALMSTRÖM SONJA

LUPANUMERO

06-168

HAKIJA

Nimi
Osoite

RAKENNUSPAIKKA

Osoite

KIVENHAKKAAJANTIE 10
02570 SIUNTIO KK

RN:o

470 0001 0118

Kylä

VÄSTERBY

Tilan nimi

KUJANPÄÄ

Koordinaatit

2-6672878-510759

Kaava

OSAYLEISKAAVA

Rak.paikan pinta-ala

6.061 m²

Rak.toimenpide

KÄYTTÖTARK. MUUTOS

Käyttötarkoitus

OMAKOTITALO

Kok.ala
Tilavuus
Kerrosala
Kerrosluku

105
315
63
2

ASIA
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MÄNTYMÄKI JUKKA JA MALMSTRÖM SONJA
SJUNDBYNTIE 3 B 9
02580 SIUNTIO

Kok.ala laajennus
Tilavuus laajennus
Kerrosala laajennus

EHDOTUS

Ympäristölautakunta päättää myöntää mainitun luvan alla olevin ehdoin.

EHDOT

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on pidetty aloituskokous (MRL
121 §, MRA 74 §) ja hyväksytty
•
•

vastaava työnjohtaja
kvv-työnjohtaja
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Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on toimitettava
•
•
KATSELMUKSET

Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset:
•
•
•
•

PÄÄTÖS:

rakennepiirustukset
piirustukset ja selvitykset
vesi- ja viemärilaitteista

sisäpuolinen pohjaviemärin katselmus
pohjakatselmus
rakennekatselmus
loppukatselmus

Ehdotus hyväksyttiin.
====
TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Ratapihantie 9
00520 HELSINKI

Valitusaika

30 päivää

Päätöksen antopvm

15.11.2006
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Helsingin hallintooikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmään on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.
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Liite 1
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KATKARAPUSHIPSIEN KÄYTTÖKIELTO
Erkki Hakkaraisen elintarvikevarasto osoitteessa Billskogintie 12,
02580 Siuntio.
Perustietoja
Erkki Hakkaraisella on varastotila Billskogin teollisuusalueella.Varastotila
on vanha lukitsematon ulkorakennus. Rakennus on huonokuntoinen ja sen
sisätiloihin pääsevät hiiret, rotat ja muut eläimet. Rakennuksessa on homeenhajua.
Varastotilassa varastoidaan katkarapushipseja isoissa pahvilaatikoissa. Osa
pahvilaatikoista on rikkoutunut tai haittaeläimet ovat rikkoneet niitä. Katkarapushipsien tavaramerkki on Pravn Cracker ja alkuperämaa on Kiina. Parasta ennen päiväystä ei ole.
Katkarapushipseista ei ole tehty ilmoitusta Siuntion kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Lisäksi katkarapushipsit on varastoitu siten, ettei niitä
voida pitää elintarvikkeeksi kelpaavina.
Terveydensuojeluviranomainen on lähettänyt Erkki Hakkaraiselle tarkastuspöytäkirjan 10.10.2006 ja kieltänyt katkarapushipsien käytön.
Valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeiden valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka
elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoittava toiminta ovat
sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä
aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin
estää.

Ehdotus (JK):

Siuntion ympäristölautakunta päättää, että katkarapushipsit asetetaan välittömästi käyttökieltoon.
Katkarapushipsit määrätään hävitettäväksi 15.12.2006 mennessä.
Erkki Hakkaraisen on ilmoitettava Siuntion kunnan terveydensuojeluviranomaisille miten katkarapushipsit hävitetään ja ajankohta.
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Perustelut
Vanha ulkorakennus ei täytä elintarvikkeiden varastotiloille asetettavia vaatimuksia. Elintarvikkeiden varastotilan on oltava tiivis, niin etteivät haittaeläimet pääse sisään, pintamateriaalien on oltava helposti puhtaana pidettäviä, tilojen on oltava kuivat ja ilmanvaihdon hyvä. Tiloissa on oltava vesipiste ja siivousmahdollisuus.
Ulkomailta tuotavat ja Suomessa varastoitavat eläinperäiset elintarvikkeet
on ilmoitettava heti paikkakunnan terveydensuojeluviranomaiselle.
Sovelletut oikeusohjeet
Elintarvikelaki (23/2006) 1, 2, 7, 10, 11, 16, 23, 32, 56, 59 ja 63 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden
elintarvikehygieniasta 37/EEO/2006.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 28/EEO/2001, Varastolaitosten hygieniavaatimuksesta (varastoasetus)
Hallintolaki (6.6.2003/434) 45, 47, 54 ja 60 §.
Päätös:

Asia jätettiin pöydälle asianosaisen kuulemista varten.
Lautakunta päätti tämän jälkeen käsitellä § 242.
====
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YMPLTK § 250

MUISTUTUS SÅGARSIN KOSKEN KALATALOUDELLISESTA
KUNNOSTUSHAKEMUKSESTA

Liite 2

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus hakee (LSY-2006-Y-269)
vesilain mukaista lupaa Gestansin kylässä sijaitsevan Sågarsforsin kalataloudelliseen kunnostamiseen ja luonnonmukaisen kalatien rakentamiseen.
Lupaa haetaan myös töiden aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi
tulemista.
Tarkoituksena on parantaa meritaimenen elinmahdollisuuksia. Entisen voimalaitoksen patoa puretaan n. 7 m entisten tulva-aukkojen kohdalta kallioon asti. Lisäksi eteläpuolella oleva kuivana ollut pieni uoma kunnostetaan
kalan nousun mahdollistavaksi puhkaisemalla patoon n. 2,8 m leveä aukko.
Kunnostettaville kutualueille tuodaan yhteensä n. 1000 m3 erikokoisia kiviä
ja n. 200 m3 soraa, joilla saadaan uutta lisääntymiseen sopivaa pinta-alaa n.
200 m2 ja poikastuotantoaluetta n. 1 ha. Kunnostettavien kohteiden yhteispituus on n. 500 m.
Toimenpiteillä ei vaikuteta joen vedenkorkeuksiin paitsi entisessä voimalaitosaltaassa n 250 m ylävirtaan padosta.
Hakemuksen mukaan töillä ei ole muutoinkaan haitallisia vaikutuksia vesistöön tai sen käytölle. Vuollejokisimpukoiden suojelu otetaan huomioon
kunnostustöiden toteutuksessa siten, että simpukka-asiantuntija ohjaa töiden
toteutusta.
Ympäristölautakunta käsittelee hakemuksen myös maisematyölupa-asiana
maankäyttö- ja rakennuslain 128 § nojalla yleiskaavassa olevan toimenpiderajoituksen johdosta.

Ehdotus (PS):

Ympäristölautakunta toteaa, että meritaimenen nousun mahdollistaminen
avaa uusia potentiaalisia kutualueita erityisesti Palojoessa, mitä on pidettävä
Siuntionjoen vesistön suojelun ja käytön kannalta erittäin myönteisenä
asiana.
Suunnitelmassa on selvitetty hankkeen vaikutuksia Siuntionjoen Naturaalueeseen, joka alkaa Kvarnbystä ja ulottuu merelle saakka. Selvityksen perusteella voi todeta, ettei hanke todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueen luontoarvoja, eikä laajempaa vaikutusten arviointia tarvita.
Lautakunta toteaa, että padon purkaminen pääuomassa käytännössä mitätöi
vesistötoimikunnan päätöksen vuodelta 21.8.1941, jolla on hyväksytty padon rakentaminen Siuntionjoen valtaväylään. Uittoa koskeva lupaehto on jo
aikaisemmin muuttunut turhaksi, kun uiton harjoittaminen on loppunut ja
uittosääntö lakkautettu.
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Selvyyden vuoksi vesistötoimikunnan päätös tulisi ympäristölupaviraston
päätöksellä tässä yhteydessä kokonaan kumota ja/tai todeta mitättömäksi.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
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YMPLTK § 251

MAISEMATYÖLUPA SÅGARSFORSIN
KUNNOSTUSTOIMENPITEILLE - TE-KESKUS

Liite 3

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus hakee vesilain mukaisen luvan
lisäksi myös MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa Gestansin kylässä sijaitsevan Sågarsforsin kalataloudelliseen kunnostamiseen ja luonnonmukaisen kalatien rakentamiseen. Lupaa haetaan myös töiden aloittamiseen ennen
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.
Kiire johtuu valtion määräraha-byrokratiasta.
Tarkoituksena on parantaa meritaimenen elinmahdollisuuksia. Entisen voimalaitoksen patoa puretaan n. 7 m entisten tulva-aukkojen kohdalta kallioon asti. Lisäksi eteläpuolella oleva kuivana ollut pieni uoma kunnostetaan
kalan nousun mahdollistavaksi puhkaisemalla patoon n. 2,8 m leveä aukko.
Kunnostettaville kutualueille tuodaan yhteensä n. 1000 m3 erikokoisia kiviä
ja n. 200 m3 soraa, joilla saadaan uutta lisääntymiseen sopivaa pinta-alaa n.
200 m2 ja poikastuotantoaluetta n. 1 ha. Kunnostettavien kohteiden yhteispituus on n. 500 m.
Puuston raivaustarvetta on alle 20 m³.
Toimenpiteillä ei vaikuteta joen vedenkorkeuksiin paitsi entisessä voimalaitosaltaassa n 250 m ylävirtaan padosta.
Hakemuksen mukaan töillä ei ole muutoinkaan haitallisia vaikutuksia vesistöön tai sen käytölle. Vuollejokisimpukoiden suojelu otetaan huomioon
kunnostustöiden toteutuksessa siten, että simpukka-asiantuntija ohjaa töiden
toteutusta.

Ehdotus (PS):

Ympäristölautakunta myöntää MRL 128 §:n mukaisen maisematyöluvan
Uudenmaan TE-keskukselle hakemuksen mukaisesti. Samalla lautakunta
myöntää luvan aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa.
Kunnostustöiden valmistumisesta tulee ilmoittaa Siuntion ympäristölautakunnalle ja samalla jättää asemapiirros, johon on merkitty toteutuneet toimenpiteet ja jokiuoman tarkka sijainti entisen patoaltaan alueella.
Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja se on voimassa kolme vuotta.
MRL 128 §, 140 §, 144 §, LSL 65 §.
Perustelu:
Toimenpiteet eivät ole kaavan vastaisia, eivätkä turmele maisemakuvaa,
päinvastoin palautetaan osa koskimaisemasta luonnonmukaiseksi.
Ympäristölautakunta toteaa, että hankkeella toteutetaan eräs Siuntionjokiprojektin keskeinen suositus poistamalla kalojen nousuesteen KvarnbySågarsforsin koskesta.
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Meritaimenen nousun mahdollistaminen avaa uusia potentiaalisia kutualueita erityisesti Palojoessa, mitä on pidettävä Siuntionjoen vesistön suojelun ja
käytön kannalta erittäin myönteisenä asiana.
Suunnitelmassa on selvitetty hankkeen vaikutuksia Siuntionjoen Naturaalueeseen, joka alkaa Kvarnbystä ja ulottuu merelle saakka. Selvityksen perusteella voi todeta, ettei hanke todennäköisesti merkittävästi heikennä Natura-alueen luontoarvoja, eikä laajempaa vaikutusten arviointia tarvita.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
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YMPLTK § 252

LAUSUNTO VALITUSASIASSA, HAKKARAINEN PERTTI

Liite 4

Helsingin hallinto-oikeus pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa Hakkaraisen tekemästä valituksesta.
Ympäristölautakunta käsitteli Pertti Hakkaraisen suunnittelutarveratkaisu/poikkeuslupahakemusta 9.8.2006 ja päätti hylätä hakemuksen.
Perustelut:
Kun otetaan huomioon osayleiskaavan ohjeellinen rakennusoikeuslaskelma
ja maanomistajien tasapuolinen kohtelun periaate, hakemuksen mukainen
rakentaminen aiheuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n 1 kohdassa tarkoitettua haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön
järjestämiselle.
Valituskirjelmä on liitteenä.

Ehdotus (HL):

Ympäristölautakunta ilmoittaa lausuntonaan että sillä ei ole lisättävää päätöksessä olleisiin perusteluihin. Lautakunta katsoo että valitus tulisi hylätä
perusteettomana.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
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YMPLTK § 253

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KALLION LOUHINTAA VARTEN THURE LINDEBERG

Liite 5

Thure Lindeberg on 22.5.2006 hakenut maa-ainesten ottolupaa kallion louhintaa varten tilalle Pickala RNo 2.8 kantatie 51 pohjoispuolelle Stallsmossabergetin eteläosiin. Tarkoituksena on louhia kalliota 5,9 ha suuruisella
kaivualueella n. 390.000 m3 ktr, n. miljoona tonnia.
Samalla haetaan ympäristölupaa louhinnalle ja murskauslaitokselle. Ympäristölupa-asia käsitellään erillisenä, pääasiassa samojen asiakirjojen perusteella.
Asian valmistelu on kesken, mutta asian luonteesta ja merkittävyydestä johtuen on syytä tässä vaiheessa käydä lautakunnassa palautekeskustelu, ennen
varsinaista lupakäsittelyä.
Asiakirjat ja annetut lausunnot liitteenä.

Ehdotus (PS):

Ympäristölautakunta keskustelee hakemuksesta ja päättää palauttaa sen
edelleen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
====
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LAUSUNTO MANGSIN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN YVAOHJELMASTA – KIRKNIEMI
Uudenmaan ympäristökeskus on varannut Siuntion kunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen M-Real Oyj:n Kirkniemen tehtaan energiatuotannon uudistamishanke – ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
7.12.2006 mennessä.
Asian laaja-alaisuuden vuoksi ympäristökeskus toivoo asiasta kunnanhallituksen lausuntoa, ja toivoo myös, että kunnanhallitus varaisi ympäristöterveydestä, ympäristönsuojelusta ja kaavoituksesta vastaaville lautakunnille
tilaisuuden lausunnon antamiseen ja toimittaisi niiden lausunnot oman lausuntonsa kanssa Uudenmaan ympäristökeskukselle.
Kunnan päävastuualueiden johtosäännön 4 §:n mukaan ympäristölautakunta
antaa kunnan lausunnon kysymyksissä jotka kuuluvat lautakunnan toimialaan.
Kuulutuksessa hanketta on kuvattu seuraavasti:
” Jätteitä tai jäteperäisiä materiaaleja ja biopolttoainetta polttoaineena käyttävän voimantuotannon
toteutusedellytysten selvittäminen liittyy Kirkniemen tehtaan energiatoimintojen pitkän aikavälin
suunnitteluun. Taustalla on kiinnostus korvata tehtaan energiantuotannossa
nykyisin käytettävää maakaasua uusiutuvilla, kotimaisilla polttoaineilla.
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 tarkastellaan tilannetta, jossa varaudutaan paperitehtaan tuotantokapasiteetin nostoon nykyisestä 730 000 tonnista 900 000 tonniin. Mahdolliset uudet laitokset voisivat olla valmiina käyttöön vuoden
2012 aikana.
Energiatuotannon uudistamishankkeesta käytetään nimeä Mangsin Voima.
Arvioitavat vaihtoehdot:
Nollavaihtoehtona tarkastellaan nykytilaa vastaavaa tilannetta, jossa energia
tuotetaan nykyisellä
koneistolla ja paperitehtaan kapasiteetti on nykyisen suuruinen. Lietteistä
vain osa poltetaan ja loput
kompostoidaan. Kaukolämpöä ei toimiteta tehdasalueen ulkopuolelle.
Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan energian tuottamista uudella jätteitä hyödyntävällä kattilalaitoksella yhdessä nykyisen kombivoimalaitoksen kanssa
vuodesta 2012 alkaen.
Tehtaan energiatuotannossa käytetään vuosittain polttoaineena jätteitä noin
375 000 tonnia ja kuivattuja lietteitä noin 70 000 tonnia. Jätettä polttoainee-
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na käyttävän voimalaitoksen polttoaineteho on noin 180 MW ja kombivoimalaitoksen suurin polttoaineteho on nykyinen 285 MW. Kombivoimalaitos toimii kuitenkin pääasiassa osateholla.
Vaihtoehdossa 1 tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa erillinen kattila kuituja
biolietteiden polttoon.
Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan energian tuottamista uudella jätteitä, kierrätyspolttoaineita ja
biopolttoaineitta käyttävällä laitoksella vuodesta 2012 alkaen. Tehtaan
energiatuotannossa käytetään vuosittain jätteitä ja jätteistä valmistettuja
kierrätyspolttoaineita noin 200 000 tonnia ja kuivattuja lietteitä noin 70 000
tonnia. Loppuosa energiasta tuotetaan käyttäen polttoaineina kuorta, metsähaketta, turvetta ja muita biomassoja. Uuden voimalaitoksen kokonaispolttoaineteho on noin 320 MW.”
YVA-ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävänä Siuntion kunnankirjastossa
sekä netisssä www.mangsinvoima.fi, myös jaettu jäsenille.
Lohjan seudun ympäristöklusteri järjestää aiheeseen liittyen jätteiden energiakäytön seminaarin 7.11.2006 klo 18.00-20.30 Lohjan lukion juhlasalissa,
Karstuntie 6, Lohja.
Pääasialliset vaikutukset Siuntion kunnan alueelle tulevat toisaalta suoraan
ilman kautta leviävänä ja toisaalta Munkkaan kaatopaikalle läjitettävän tuhkan mahdollisten vesistövaikutusten kautta. Kaatopaikan vaikutukset eivät
kuitenkaan ole tämän YVA-käsittelyn aiheena.
Savukaasujen vaikutuksia tarkastellaan YVA-ohjelman mukaan n. 10 km
säteellä myös Siuntion alueelle Ilmatieteen laitoksen leviämismallilaskelmaa käyttäen.

Ehdotus (PS):

Ympäristölautakunta toteaa, että savukaasujen haitallisten aineiden pitoisuuksien vähentämisessä pitää käyttää parasta mahdollista tekniikkaa, jollaisena ei voi pitää pelkästään määräysten minimivaatimukset saavuttavaa
tekniikkaa. Tästä tulisi olla selvitys YVA-selostuksessa.
Parasta käytäntöä on myös käytettävä, jolloin poltettavan jätteen laatuun ja
sen hyvä esilajittelu on ensisijaisen tärkeätä. Jätteen laadusta ja laadun varmistamismenettelystä, sen riittävyydestä ja laadun vaikutuksesta savukaasupäästöihin tulee olla selvitys YVA-selostuksessa.
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Lautakunta toteaa, että kahden sivun yhteenveto YVA-ohjelmasta ruotsiksi
ei riitä. Koko YVA-ohjelma ja koko YVA-selostus pitää löytyä molemmilla
kielillä silloin kun YVA-hankkeen vaikutukset ulottuvat kaksikieliseen kuntaan.
Voidaan katsoa, ettei YVA-käsittelyä ole edes aloitettu ruotsinkielisen väestön osalta. Kaikki vaikutusalueen kunnat ovat kaksikielisiä ja lähialueen
asukkaista merkittävä osa on ruotsinkielinen.
Lautakunta pitää asiaa periaatteellisesti merkittävänä ja tulee tarvittaessa
valittamaan mahdollisista lupapäätöksistä kielellisen syrjinnän ja YVAmenettelyn puutteiden perusteella.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
Lisäksi lautakunta päätti että suojelukohteet Siuntiossa pitäisi huomioida
YVA-ohjelmassa.
====
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TIEDOKSI

Liite 6
-

Kutsu, maapoliittinen seminaari 27.11.2006.

-

Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.10.2006 koskien Pirjo Hölttän
hakemus suunnittelutarveratkaisusta ja rakennusluvasta.

-

Korkein hallinto-oikeuden päätös 31.10.2006 koskien Elvi Valliuksen
poikkeuslupahakemus.

-

Rakennustarkastajat ovat hyväksyneet seuraavat vastaavat työnjohtajat:
lupa 06-53 Aarne Hassinen, luvat 06-64, 06-65, 06-66 ja 06-67 Rolf
Lindfors, luvat 06-148 ja 06-149 kari Rosenborg, luvat 06-150 ja 06151 Rolf Lindfors, Vesa Korpeaeus, lupa 06-153 Christian Holm.

-

Rakennustarkastaja on myöntänyt seuraavat luvat: 20.10.2006: Harri ja
Nina Koponen Störsvik RN:o 1:153 laituri (toimenpidelupa), As. Oy
Korvenkätkö Böle RN:o 7:5 tekolampi (toimenpidelupa), Pickala Golf
Ab Störsvik RN:o 4:16 harjoittelurata, golfi (toimenpidelupa), kari ja
Jaana Kajasviita Sjundby gård RN:o 1:679 omakotitalo ja talousrakennus (pidennyslupa), Birgitta Lönn Backa RN:o 1:127 omakotitalo (pidennyslupa), Timo Puumalainen Tjusterby RN:o 1:121 asuinrakennuksen laajennus.

Ehdotus (HL):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
====
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MUUT ASIAT
====
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YMPLTK § 257

LAUSUNTO PEKKA JA MARINA VÄINÖLÄN VALITUKSESTA

Liite 7

Siuntion ympäristölautakunta hylkäsi 12.10.2005 Pekka ja Marina Väinölän
poikkeuslupahakemuksen saada rakentaa kaksi 112 m²:n kokoista omakotitaloa 8.000 m²:n ja 12.000 m²:n kokoisille määräaloille tilasta Strömbäck
RN:o 1:126 Siuntion kunnan Backan kylässä.
Väinölät valittivat lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen joka hylkäsi valituksen 26.9.2006.
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä Väinölät ovat valittaneet edelleen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt asiakirjat ympäristölautakunnalle selityksen antamista varten.
Valituskirjelmä on liitteenä.

Ehdotus (HL):

Lautakunta katsoo että valitus tulisi hylätä perusteettomana.
Valituskirjelmästä ei tule esiin sellaisia tosiasioita jotka johtaisivat lautakunnan kannan muuttamista asiassa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
====

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
Lautakunta

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Kunnanvaltuusto

Siuntio
Nimi
virka-asema

SIUNTION KUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Viranomainen

Kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta

8.11.2006

Sivu 31

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
perusteet
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
HallintolainkäyttöL 5§:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaa Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimusvitimus tehdään, osoite ja postiosoite
ranomainen ja aika
Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
omainen ja
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimukvalitusaika
sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Pykälät:

Valituskirjelmä

Valitusaika päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
• muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä
päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21
§:ssä säädetään.

Valitusasiakirjo- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
jen toimittami- valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
nen
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
1)
Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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