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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTON KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJAN 
NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 
 
Ymp.ltk 7 § Konneveden kunnan hallintosäännön mukaan toimielin pitää 

kokouksensa päättämänään aikana. Kokous pidetään myös milloin 
puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

  
 Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja.  Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja 
paikka sekä, mikäli mahdollista käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään 
mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu 
lähetetään jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -
velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 

 
 Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on 

kutsuttava varajäsen sijaansa.  Milloin jäsen on esteellinen 
käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi 
osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen 
kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai 
toimielimen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto 
päättää, että 
 

1. kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin klo 
17.00 

 
2. esityslista toimii kokouskutsuna ja se lähetetään vähintään 4 

päivää ennen kokousta, 

 
3. pöytäkirjanpitäjänä toimii ympäristönsuojelusihteeri tai 

rakennustarkastaja, 

 
4. pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen tai viimeistään 

kokousta seuraavana perjantaina ja 

 
5. pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavan viikon maanantaina 

lähtien Konneveden kunnan verkkosivuilla. 

 
Päätös:  Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTON PÄÄTÖSOIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN 
VIRANHALTIJOILLE 
    
Lupajaosto § 8 Hallintosäännössä ei ole yksityiskohtisesti määritelty kaikkia toimivallan 

siirtoja viranhaltijoille, vaan se on kunkin toimielimen päätettävä. 
 
 Ympäristölautakunnan lupajaosto toimii kunnan rakennusvalvonta- ja 

ympäristönsuojeluviranomaisena.  Lupajaosto päättää myöskin maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaisista kunnanhallitukselle kuuluvista luvista sekä 
poikkeamisistä. 

  
 Toimivallan delegoinnin tavoitteena on joustavoittaa ja keventää päätöksen 

tekoa siirtämällä rutiininomaiset päätökset alaisilleen viranhaltijoille. 
Ilmoitusluonteiset asiat voidaan käsitellä lain ja määräysten mukaisissa 
määräajoissa ja kiireellisissä tapauksissa myös viranhaltijoilla on 
mahdollisuus puuttua lainvastaiseen toimintaan odottamatta asian käsittelyä 
lupajaoston kokouksessa. 

 
 Ympäristönsuojelusihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunnan 

lupajaosto päättää delegoida seuraavat tehtävät alaisilleen viranhaltijoille. 
 
 Rakennustarkastaja päättää seuraavat MRL:n mukaiset asiat: 

1) vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 
2) rakennuslupa alle 600m2 teollisuus-, liike- ja varastorakennukselle sekä 

enintään kahden huoneiston paritalolle, 
3) toimenpide-, purku- sekä maisematyölupa 
4) luvan voimassaoloajan jatkaminen 
5) aloittamisoikeus 
6) lupa- ja valvontamaksun määrääminen 
7) rakennuttajavalvonta, asiantuntijatarkastus ja ulkopuolinen tarkastus 
8) rakennusrasitteista päättäminen 
9) asemakaavarasite 
10) yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamispäätös, muuttaminen ja 

poistaminen 
11) kiinteistöjen yhteysjärjestely 
12) vedenjuoksusta johtuva haitan korjaamis- tai poistamismääräys, lukuun 

ottamatta pakkokeinopäätöksiä 
13)  rakennuksen kunnossapitovelvoitteen asettaminen, purkumääräys, 

käyttökielto ja ympäristön siistimismääräyksen antaminen, lukuun 
ottamatta pakkokeinopäätöksiä  

14) rakennelman/laitoksen poistomääräys, lukuun ottamatta 
pakkokeinopäätöksiä  

15) rakennustyön loppuunsaattamismääräys, lukuun ottamatta 
pakkokeinopäätöksiä   

16) vähäisen poikkeuksen myöntäminen rakennuslupa-asian yhteydessä  
17) rakennusluvan myöntäminen tilapäiselle rakennukselle ja 

voimassaolevan rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset 
18) edelleen delegointi 
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 Ympäristönsuojelusihteeri päättää: 

1) ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 § (Ilmoitus toiminnasta 
rekisteröintiä varten), 118 §:n (Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen 
toiminta), 119 §:n (Koeluonteinen toiminta) ja 120 §:n (Poikkeukselliset 
tilanteet) mukaisten ilmoitusten käsittelyn sekä 122 §:n mukaisen 
päätöksenteon (päätös ilmoituksesta) 

2) ympäristöluvan ehtoja koskevien, vähäisten muutoshakemusten 
käsittelyn sekä näihin liittyvän lupamaksusta päättämisen, 

3) ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisten määräysten antamisen (ilman 
hallinnollista pakkoa), 

4) poikkeusten myöntämisen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä (YSL 
202 §), 

5) lupa-asian siirtämisen aluehallintoviraston ratkaistavaksi (YSL 36 §), 

6) jätelain (646/2011) 75 §:n mukaisen roskaantuneen alueen 
puhdistamisesta määräämisen (ilman hallintopakkoa), 125 §:n 
mukaisen yksittäisen määräyksen antamisen ja 126 §:n mukaisen 
rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisen, 

7) jätelain (646/2011) 100 §:n mukaisen ilmoituksen (ilmoitus 
keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin) tarkastamisen ja rekisteröinnin, 

8) jätehuoltomääräyksiä tarkentavien ohjeiden ja määräysten antamisen, 
mikäli ympäristönsuojeluviranomaiselle tällainen oikeus 
jätehuoltomääräyksissä on annettu, 

9) vesilain (587/2011) 14 luvun 11 §:n tarkoittaman määräyksen 
antamisen, 

10) vesihuoltolain (681/2014) 11 ja 17 c §:n mukaisista 
vapautushakemuksista päättämisen, 

11) ulkoilulain (606/1973) 21 ja 25 §:n mukaisten leirintäaluetta ja 
tilapäistä leirintäaluetta koskevien määräysten antamisen (ilman 
hallintopakkoa), 

12) maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n ja vesiliikennelain (463/1996) 
106 §:n mukaisten lupien myöntämisen, 

13) lausunnon antamisen kiireellisissä tapauksissa asema- ja ranta-
asemakaavoista ja vaikutuksiltaan vähäisistä yleiskaavoista. Lausunnot 
tulee tuoda viivytyksettä tiedoksi lupajaostolle. 
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14) lausunnon antamisen kiireellisissä tapauksissa muille viranomaisille 
esim. ympäristölupien käsittelyyn tai ympäristövaikutusten arviointiin 
liittyvissä asioissa ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupa- tai 
valvonta-asiassa siltä osin, kun on kyse kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta 
ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain, naapuruussuhdelain, 
vesihuoltolain tai em. säädösten nojalla annettujen tarkempien säädösten 
sisältöön liittyvästä tulkinnasta. 

15) lausunnon antamisen kiireellisissä tapauksissa ympäristölautakunnan 
lupajaoston aiemmin ratkaisemasta asiasta, jota koskevasta 
valituksesta hallinto-oikeus pyytää lausuntoa. Viranhaltijan on 
viivytyksettä saatettava antamansa lausunto tiedoksi kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa voi muuttaa lausuntoa. 

Lisäksi lupajaosto päättää ympäristönsuojelulain 182 §:n perusteella antaa 
ympäristönsuojelusihteerille tai hänen valtuuttamalleen viranhaltijalle 
oikeuden kiireellisissä tapauksissa käyttää YSL 175 §:n (Rikkomuksen tai 
laiminlyönnin oikaiseminen), 180 §:n (Määräys pilaantumisen 
ehkäisemiseksi) ja 181 §:n (Toiminnan keskeyttäminen) mukaista 
päätösvaltaa. Mahdollisesti annettaviin ehtoihin ja määräyksiin ei saa 
sisältyä hallinnollisen pakon käyttämistä. Viranhaltijan on viivytyksettä 
saatettava antamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös on 
voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut 
asian. 
 
Edelleen ympäristölautakunnan lupajaosto päättää kuntien 
ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n, ympäristönsuojelulain 
22 §:n, jätelain 23 §:n, vesilain 14 luvun 3 §:n antaa 
ympäristönsuojelusihteerille 

 
1) ympäristönsuojelulain 172 §:ssä mainitun tiedonsaanti- ja 
tarkastusoikeuden ja 188 §:n mukaisen oikeuden rikosilmoituksen / 
tutkintapyynnön tekemiseen, 
 
2) oikeuden jätelain 122 §:n mukaiseen viranomaisen tiedonsaantiin ja 123 
§:n tarkoittamien tarkastusten tekemiseen,  
 
3) oikeuden saada tietoja ja tehdä tarkastuksia valvontaa varten vesilain 14 
luvun 3 §:n mukaisesti ja 

4) oikeuden suorittaa kemikaalilain (599/2013) 11 §:n mukaista valvontaa. 

Ympäristönsuojelusihteeri voi tarvittaessa siirtää asian käsittelyn 
ympäristölautakunnan lupajaostolle 
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 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Sisältää henkilötietoja, jotka poistettu 
POIKKEAMISPÄÄTÖS / -ei-julkinen- 
 
   Valmistelija: rakennustarkastaja Henri Pennanen, puh. 040 844 6604 
 
Lupajaosto §9 
Liitteet 1-3 M.R. on toimittanut 6.9.2021 poikkeamislupahakemuksen vapaa-ajan 

asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi. 
    

Poikkeusta haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentin 
säännöksistä. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa 
(rantakaavaa). 

    
M.R. omistama Keloranta- tila (275-404-11-61) sijaitsee Voipiolahden 
rantakaava-alueella ja sen kaavamerkintä on RA-1 (loma-asuntoalue). 
Poikkeusta haetaan, koska kaavamääräysten mukaisesti RA-
rantarakennuspaikalle ei voida rakentaa asuinrakennusta. Tilalla on vapaa-
ajan asuinrakennuksen lisäksi myös saunarakennus 22 k-m2, varasto 15 k-
m2 ja autotalli 42 k-m2 (talousrakennusten osalta Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen poikkeamispäätös tehty 1.12.2015). Vapaa-ajan 
asuinrakennus on valmistunut 17.4.2014 ja se on kerrosalaltaan 90 m2. 
Keloranta 11:61- tila on pinta-alaltaan 3600 m2. Liitteenä 1 
kiinteistörekisterin karttaote. 
 
Liittenä 2 olevasta kaavakarttaotteesta (liitteenä myös kaavamääräykset) on 
nähtävissä kaavakortteli (numero 10), joka sisältää yhteensä 3 tonttia.  
Keloranta 11:61- tilan tonttinumero on 2. Keloranta 11:61- tilan 
naapuritilojen omistajat (Westend 11:56 ja Kivenkolo 11:60) ovat antaneet 
hankkeelle suostumuksensa. 
 
Vapaa-ajan asunto on perustettu maanvaraisesti, se on lautarunkoinen, 
yksitasoinen (lisäksi parvi) ja harjakattoinen rakennus. Rakennuksessa on 
suora sähkölämmitys, sekä tulisija. Kiinteistöllä on Kärkkäälän 
vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriliittymä.  
 
Rakennuksiin, joiden käyttötarkoitusta muutetaan, sovelletaan 4/13 
Ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (ja lisäksi muutokset 2/17). 
Asetuksessa (8 §) on vaihtoehtoisia tapoja energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Luvanvaraiseen rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
valittava rakennusosien tai rakennuksen energiatehokkuuden 
parantamiseksi jokin seuraavista vaihtoehdoista: 1) rakennus täyttää 
peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien osalta 4 §:ssä 
säädetyt rakennusosakohtaiset vaatimukset; 2) rakennuksen 
energiankulutus on enintään 6 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen; 3) 
rakennuksen kokonaisenergiankulutus on enintään 7 §:ssä säädettyjen 
vaatimusten mukainen. 
 
Seppo Ahokas (Rakennusvalvonta S.Ahokas Oy) on laatinut rakennukselle 
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E-lukulaskelman (energiaselvitys), joka perustuu Ympäristöministeriön 
asetuksen 

  (rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä) 
4/13 8 §:n vaihtoehtoon 2, eli rakennuksen energiankulutus on enintään 6 
§:ssä säädettyjen vaatimusten mukainen. 
 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto 
myöntää poikkeamisen M.R. vapaa-ajan asuinrakennuksen 
käyttötarkoituksen muuttamiseksi yhden asunnon taloksi maankäyttö- ja 
rakennuslain 171 §:n mukaisin edellytyksin. 
 
Yhden asunnon talosta ei ole haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle 
eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle, koska Voipiolahden 
rantakaavan kolme tonttia sisältävä kortteli numero 10 sijaitsee 
Loutikontieltä erkaantuvan tien varrella ja on irrallaan muista kortteleista 
Voipiolahden rantakaava-alueella. Näin ollen korttelissa 10 olevilla 
muillakin tonteilla, eli tonteilla 1 ja 3, on tasapuoliset mahdollisuudet 
käyttötarkoituksen muutoksiin. Kyseessä ei kuitenkaan ole alueellinen 
poikkeaminen ja käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset käsitellään 
tapauskohtaisesti. 
 
Pysyvästä asumisesta ei muodostu haitallisia vaikutuksia esimerkiksi 
naapuritilojen edun kannalta, koska Keloranta- tilan rakennettu ympäristö 
on jo olemassa (pää-, sauna- ja talousrakennukset) ja kyseiset rakennukset 
on toteutettu olemassa olevan Voipiolahden rantakaavan mukaisesti. 
Keloranta 11:61- tilalla sovelletaan jatkossakin Voipiolahden 
rantakaavamääräysten mukaisesti kaavamerkinnän RA- kaavamääräyksiä, 
jolloin esimerkiksi kokonaisrakennusoikeus on edelleen 140 
kerrosalaneliömetriä. 

 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

 
Ennen minkäänlaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä 
järjestyksessä haettava rakennuslupa käyttötarkoituksen muutokselle. 
Lupaa on haettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut 
lainvoiman. 

 
 Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain 58 § 1 mom., 171 §, 173 

§, 174 §.  Asetus 4/13. 
 
MUUTOKSENHAKU 

 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-
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oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
 
 PÄÄTÖKSEN JAKELU 
 
 M. R. 
 Keski-Suomen ELY-keskus/kirjaamo 
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Sisältää henkilötietoja, jotka poistettu 
 
POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / -ei-julkinen- 
 
Lupajaosto § 10  
Liite 4-5 J. M., os. -- ovat toimittaneet  

poikkeamishakemuksen rakennusoikeuden ylittämiseksi Konneveden 
kunnan Särkisalossa omistamallaan Keskimaa 1:62- tilalla (kiinteistötunnus 
275-408-1-62). Rakennuspaikka sijaitsee Kolarinsaaressa, Kolarinsaaren 
rantakaava-alueella korttelissa 3 ja rakennuspaikalla 5. Tila on kooltaan 
5350 m2. Liitteenä 4 kiinteistötietojärjestelmän karttaote. 

 
Poikkeusta haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentin 
säännöksistä. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin ranta-asemakaavaa 
(rantakaavaa). 

 
Rakennuspaikka on osoitettu Kolarinsaaren ranta-asemakaavassa loma-
asuntojen korttelialueeksi (RH). Kolarinsaaren ranta-
asemakaavamääräysten mukaan loma-asuntojen rakennuspaikalle saa 
rakentaa yhden loma-asunnon ja saunan. Erillisten rakennusten lukumäärä 
saa olla enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu kerrosala enintään 120 m2. 
Keskimaa 1:62- tilalla on käytetty rakennusoikeutta yhteensä 25 m2 

(saunarakennus) ja M hakee poikkeamista rakennusoikeuden ylittämiselle 
kerrosalaltaan 100 m2:n kokoisen vapaa-ajan asunnon, sekä 42 k-m2 
kokoisen talousrakennuksen (autotalli) rakentamiseksi. Käytetty ja 
rakennettava (25 m2 + 142 m2) rakennusoikeus olisi näin ollen yhteensä 167 
m2, joten Kolarinsaaren ranta-asemakaavassa määritelty rakennusoikeus 
ylittyy 47 m2. Vapaa-ajan asunto ja talousrakennus rakennetaan 
kaavamääräysten mukaisesti, lukuun ottamatta rakennusoikeuden ylitystä. 
Liittenä 5 kaavakarttaote ja kaavamääräykset. 
 
Hakijat ovat poikkeamishakemuksessaan perustelleet rakennusoikeuden 
ylitystä muun muassa vapaa-ajan asuinrakennuksen osalta perhe-elämän 
asettaman tilantarpeen vuoksi. Tarve syntyy myös autotalli- ja varastotilalle, 
jossa voi pitää myös esimerkiksi kalustoa, koska paikalla on tarkoitus pystyä 
käymään ympäri vuoden. 

 
Naapuritilojen omistajat (Lepokoto 1:61 ja Aavaranta 1:63) ovat antaneet 
hankkeelle suostumuksensa. 

 
 

Rakennustarkastajan päätösehdotus: Konneveden kunnan 
ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää poikkeamisluvan 
rakennusoikeuden ylittämiselle (ylitys 47 k-m2). Päätös tehdään 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesti. 

 
Kolarinsaaren rantakaava on vahvistettu vuonna 1981 ja sen 
kaavamääräyksissä määritelty kokonaisrakennusoikeuden määrä 120 k-m2 
on alhainen, mikäli verrataan uudempien kaavojen loma-asuntoalueiden 
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rakennusoikeuksien määrää. Esimerkiksi Kolarinsaaressa on myös alueita, 
jossa on voimassa Keitelejärven ja kunnan pohjoisosien rantaosayleiskaava, 
jonka kaavamääräyksissä RA-tontilla (loma-asuntoalue) rakennusoikeus on 
200 kerrosalaneliömetriä. 
 
Rakennusoikeuden ylittämisestä ei ole vaikutusta kaavoitukselle tai sen 
toteuttamiselle, eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska 
Keskimaa 1:62- tila on kookas (5350 m2) tontti ja rakennuspaikkana 
maisemallisesti suojaisa, sekä rakentaminen tullaan toteuttamaan muuten 
vallitsevan kaavoituksen mukaisesti. 

 
 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
 

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä 
järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Lupa on haettava kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. 

 
Sovelletut säännökset: maankäyttö- ja rakennuslaki 58 § 1. mom. ja 171 §. 
 

 
 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

 
MUUTOKSENHAKU 

 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-

oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. 
 
 PÄÄTÖKSEN JAKELU 
 
 J.M. 
 Keski-Suomen ELY-keskus/kirjaamo 
 
 
  



 
Konneveden kunta Kokouspäivämäärä  
Ympäristölautakunnan lupajaosto     4.11.2021    
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___ 2021   
Pöytäkirjanpitäjä 

 

RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS 
JA MAISEMATYÖLUVAT 
 
Lupajaosto §11 
Liite 6 Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee tiedokseen rakennustarkastajan 

päätökset 
  
 Päätösehdotus: Konneveden kunnan ympäristölautakunnan lupajaosto 

merkitsee asian tiedokseen 
 
   Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konneveden kunta Kokouspäivämäärä  
Ympäristölautakunnan lupajaosto     4.11.2021    
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___ 2021   
Pöytäkirjanpitäjä 

 

 
YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  
 
Lupajaosto §12   
Liiteet 7 Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee tiedokseen 

ympäristonsuojelusihteerin päätökset .  
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösehdotus:  
Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee asian tiedokseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konneveden kunta Kokouspäivämäärä  
Ympäristölautakunnan lupajaosto     4.11.2021    
 

  
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___ 2021   
Pöytäkirjanpitäjä 

 

TIEDOKSIANNOT  
 
Lupajaosto §13   
Liiteet 8-11 Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee tiedokseen liitteen mukaiset 

lausunnot ja saapuneet lausuntopyynnöt. 
 

- Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja 
rakentamislaiksi: 

 https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=17b7
8d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd 

 
- Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pölyttäjästrategiaksi: 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=247a
b6ee-1e14-47f0-bd9e-73472f76744d 

 
- Lausuntopyyntö Savo-Pielisen jätelautakunta jätetaksaluonnos 

  
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösehdotus:  
Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee asian tiedokseen. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=17b78d7d-ad1b-41fb-8b5b-a9e7e0c798fd
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=247ab6ee-1e14-47f0-bd9e-73472f76744d
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=247ab6ee-1e14-47f0-bd9e-73472f76744d
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 
Kieltojen 
perusteet 
 
 
 
 
 
 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  §11, §12, §13 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla.  
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 
Oikaisu- 
vaatimus-
viranomainen ja 
 oikaisuvaatimus-
aika  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisu-
vaatimuksen 
sisältö 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 
Pykälät §7, §8,   
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Konneveden kunta, Ympäristölautakunta 
Kauppatie 25 
44300 KONNEVESI 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 

Liitetään pöytäkirjaan 
 



VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran-
omainen ja 
valitusaika 

 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Oikeudenkäyntimaksu 
tuomioistuinmaksulain mukaan on 260€. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Julkipanopäivämäärä 8.11.2021. Päätöksen antopäivä 10.11.2021. Valitusaika alkaa 
päätöksen antopäivästä, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. 
Valitusaika päättyy 11.12.2021 

 
 

 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus                         hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Raatihuoneenkatu 1 

              13100  HÄMEENLINNA 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                                                       Valitusaika 
§                                                                                                             30 päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät                                                                          Valitusaika 
§ 9, §10                                                                                                   30 päivää 
 

     
 

 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
 
Vaasan  hallinto-oikeus                                           
PL  204, 65101 VAASA   
                                                           
Hallintovalitus, pykälät  Valitusaika 
                                                                                                                   30 päivää 
            

 
Valituskirja 
 

 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos 
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, 
asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasia-
kirjojen toimit-
taminen 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 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 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.                                                            Liitetään          pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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