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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 27
Puheenjohtajan ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Pöytäkirjan tarkastajat
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 28
Puheenjohtajan ehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika
Kontkanen ja Jonna Kähkönen.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jonna Kähkönen ja Sakari Mustonen.
_________
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Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
71/11.00/2018
Ympäristölautakunta 20.06.2018 § 24
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunnilla on
mahdollisuus antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi
tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia yleisiä määräyksiä, jotka
koskevat muuta kuin YSL:n nojalla luvanvaraista toimintaa tai YSL:n
202 § 1 momentissa tarkoitettua toimintaa tai 118- 119 ja 123 §:n
mukaista ilmoituksenvaraista toimintaa. Määräykset ovat
ympäristönsuojelulainsäädäntöä täydentäviä ja käytännön tilanteita
selventäviä paikallisia määräyksiä. Määräykset antaa kunnanvaltuusto.
Vastaavia kunnallisia säädöksiä ovat jätehuoltomääräykset ja
rakennusjärjestys.
Ympäristönsuojelulain 202 §:ssä on määritelty ne asiakokonaisuudet,
joista kunnallisia määräyksiä voidaan antaa. Määräykset voivat koskea:
1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai
niiden haitallisia vaikutuksia;
2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;
3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä
asemakaava-alueen ulkopuolella;
4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen
pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan,
vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun
3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;
5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten
aineiden käyttöä rajoitetaan;
6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;
7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka
ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman
mukaan tarpeellisia.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa
myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin
perustein.
Kontiolahden kunnassa on voimassa vuonna 2012 kunnanvaltuuston
hyväksymät ympäristönsuojelumääräykset, joihin on kertynyt
lainsäädäntömuutosten vuoksi päivitystarvetta ja samalla selkeytetään
aikanaan annettuja määräyksiä niiltä kohdin kuin tarvetta on.
Määräyksistä on poistettu asioita, joista on jo määrätty muissa
määräyksissä tai asetuksissa. Eniten päällekkäisyyksiä oli
jätehuoltomääräysten kanssa.
Nyt päivitettävät ympäristönsuojelumääräykset ovat kolmas kerta, kun
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ympäristönsuojelumääräyksiä päivitetään. Ensimmäinen versio
hyväksyttiin vuonna 2005. Eli vähän reilussa 10 vuodessa on
määräyksiä pitänyt päivittää jo kaksi kertaa, mikä kertoo siitä, että
ympäristöalan säädösten muutosvauhti on nopeatahtista. Määräyksiä ei
ole päivitetty pienistä muutoksista, vaan vasta isoimpien
asiakokonaisuuksien muutosten yhteydessä.
Ympäristönsuojelumääräysten muuttamisen taustalla ovat
ympäristönsuojelulain ja -asetuksen muutokset vuonna 2014 ja 2017
sekä vuonna 2017 uusittu valtioneuvoston asetus talousjätevesien
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
Ympäristönsuojelulain muutoksen yhteydessä osa aikaisemmin
ympäristölupaa edellyttäneistä toiminnoista on siirretty ns.
rekisteröintimenettelyn piiriin. Ympäristönsuojelulakia muutettiin myös
liittyen haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimuksiin. Lakiin
kirjattiin mm. uudet perusteet jätevesijärjestelmien kunnostamiseen
liittyviin poikkeusperusteisiin. Talousjätevesien käsittelyasetus myös
uusittiin niin, että puhdistusmääräyksiä, määräaikaa ja etäisyyksiä
vesistöihin muutettiin. Pohjavesialueiden ja rantojen ulkopuolisilla
alueilla vanhojen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien määraikainen
korjausvelvollisuus poistettiin ja se siirtyi kiinteistöllä mahdollisesti
tehtävien rakennuslupaa vaativien muutos- tai korjaustöiden yhteyteen.
Ristiriitaisuudet määräysten yläpuolella oleviin lakeihin ja asetuksiin
korjataan nyt päivitettävissä määräyksissä.
Ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty myös korjauksia sanamuotoihin
ja tiivistetty kemikaaleja ja melumääräyksiä koskevia kohtia.
Uutena asiana jatkossa vaaditaan lumenkaatopaikan perustamisesta
ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tekee
sijoituspaikan hyväksymisestä päätöksen ko. sijoituspaikan ja kyseiset
määräykset huomioiden.
Samassa yhteydessä luovutaan epätarkasta paperisesta
pohjavesialueiden liitekartasta ja lisätään kunnan tietoverkkon
karttapalveluun pohjavesialueille oma tasonsa.
Ympäristönsuojelumääräysten poikkeamispäätöksiä on tehty
harvakseltaan ja käytännön soveltamisessa ei ole esiintynyt erityisiä
hankaluuksia. Määräykset ovat kuitenkin olleet tarpeen ja niiden avulla
on ennakolta estetty useita ympäristöongelmia ja ratkottu
harvakseltaan ilmaantuneita kiistatapauksia.
Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu
yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa aiempien määräysten
pohjalta. Valmistelussa on otettu huomioon Kontiolahden kunnan
rakennusjärjestys ja Joensuun seudun alueellisen jätelautakunnan
antamat jätehuoltomääräykset.
Neuvottelujen tuloksena on valmistunut Kontiolahden kunnan
ympäristönsuojelu-määräysten luonnos perusteluineen. Suuria
muutoksia aiempiin käytäntöihin ei määräysten päivittämisen
yhteydessä tule.
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Antti Suontama, puh. 050 428 5123.
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Ympäristöpäällikön ehdotus:
Ympäristölautakunta hyväksyy oheisen ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville ympäristönsuojelutoimistoon ja kunnan internet sivuille 29.6 - 31.8.2018. Asiasta
kuulutetaan Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla, kunnan
tietoverkossa, Sanomalehti Karjalaisessa ja paikallislehti
Pielisjokiseudussa. Luonnoksesta pyydetään lausunto Pohjois-Karjalan
ELY-keskukselta, Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydenhuollolta,
Joensuun seudun alueelliselta jätelautakunnalta, Pohjois-Karjalan
Pelastuslaitokselta sekä Kontiolahden kunnan tekniseltä lautakunnalta.
Sen jälkeen kun lausunnot ja muut mahdolliset mielipiteet ja kommentit
ovat tulleet, tehdään tarvittaessa uusi muutettu esitys ympäristönsuojelumääräyksiksi, joka ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen
toimitetaan kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 29
Kontiolahden kunnan ympäristönsuojelumääräysten luonnos oli yleisesti
nähtävillä 29.6.2018 -31.8.2018. Ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksesta kuulutettiin sanomalehti Karjalaisessa ja paikallislehti
Pielisjokiseudussa, Kontiolahden kunnan ilmoitustaululla, kunnan
tietoverkossa.
Määräaikaan mennessä luonnoksesta saatiin 5 kpl lausuntoja.
Mielipiteitä asiaan ei jätetty. Lausunnot ovat oheismateriaalina.
Lausunnon antoivat seuraavat viranomaiset: Pohjois-Karjalan
ELY-keskus, Joensuun alueellinen jätelautakunta, Pohjois-Karjalan
Ympäristöterveys, Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos ja Kontiolahden
kunnan tekninen lautakunta.
Lausunnot:
Pohjois-Karjalan ELY-keskus:
Pohjois-Karjalan ELY-keskus on kommentoinut ympäristönsuojelumääräysten luonnosta tarkemmin seuraavista pykälistä.
3 § Määritelmä
4 § jätevedet ja 4.2 ranta-alueet
5 § Ajoneuvojen, koneiden ja veneiden ja vastaavien laitteiden pesu
7 § ja 7.2 Yleiset määräykset kemikaalien ja vaarallisten jätteiden
säiliövarastoinnista
8 § ja 8.1.3 Erityiset määräykset säiliövarastoinnista tärkeillä ja
vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla
10 § ja 10.4 Ainesten sijoittaminen maaperään
17 § ja 17.1 Lannoitteiden levittäminen
18 § ja 18.1 Energiakaivo ja maalämpöjärjestelmien sijoittaminen
Vastine:
Kaikki Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät
kommentit tullaan huomioimaan ympäristönsuojelumääräyksiin.

KONTIOLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 24
§ 29

5/2018

8

20.06.2018
26.09.2018

Joensuun alueellinen jätelautakunta:
Joensuun alueellinen jätelautakunta on ottanut kantaa lausunnossaan
jätehuoltomääräyksiin sisältyvään kieltoon jätteen hautaamisesta
maahan. Sama kielto sisältyy myös ympäristönsuojelumääräysten
luonnokseen 10 §:ään. Koska kielto sisältyy jätehuoltomääräyksiin
alueellinen jätelautakunta on kommentoinut, ettei kiellon toistaminen
ympäristönsuojelumääräyksissä liene välttämätöntä.
Vastine:
Ympäristönsuojelumääräyksissä kielto toistetaan selvyyden vuoksi ja
jätehuoltomääräysten viittaukseen perustuen.
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys:
Ympäristöterveydenhuollolla ei ole lausuttavaa luonnoksesta.
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos:
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos on lausunnossaan kommentoinut
luonnosta siten, että risujen, hakkuujätteiden ja lehtien avopoltto sekä
taajaan rakennetun alueen ulkopuolella tapahtuva avopoltto tulisi lisätä
ympäristönsuojelumääräyksiin.
Vastine:
Jätteen poltosta taajama-alueella ja taajama-alueen ulkopuolella on
määrätty Joensuun alueellisen jätelautakunnan antamissa
jätehuoltomääräyksissä § 20 ja näin ollen määräys on yhtenäinen koko
Joensuun alueellisen jätelautakunnan alueella, joten sitä ei lisätä
ympäristönsuojelumääräyksiin. Jätehuoltomääräyksiin on sisällytetty
taajama-rajaus, jonka toistaminen on näissä määräyksissä turhaa.
Tekninen lautakunta:
Teknisen lautakunnan lausunnossa on pyydetty lisäämään määritelmä
lumenkaatopaikasta.
Pölyn torjunta rakennus- ja purkutyössä pykälään on pyydetty
selvennys tarkoitetaanko §:ssä myös maanrakennustyömaita.
Pykälään häiritsevä melu yöaikaan ja äänentoistolaitteiden jatkuva
käyttö ulkotiloissa pyydetään tarkentamaan mahdollisuutta poiketa
kertaluontoisten tapahtumien yhteydessä äänentoistolaitteiden käyttöä
koskevasta aikarajasta klo 22.00 silloin, kun siihen on tarvetta.
Vastine:
Teknisen lautakunnan esittämät lisäykset ja tarkennukset huomioidaan
ympäristönsuojelumääräyksiin.
Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Antti Suontama, p. 050 428 5123.
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Ympäristölautakunta hyväksyy ympäristönsuojelumääräysten
luonnokseen tehdyt tarkennukset ja lisäykset edellä esitetyn
mukaisesti. Muutokset ilmenevät tarkennetuissa
ympäristönsuojelumääräyksissä.
Ymäristönsuojelumääräykset toimitetaan kunnanhallituksen ja edelleen
kunnanvaltuuston käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.
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Uudistetut määräykset tulevat voimaan 1.1.2019 ja asiasta kuulutetaan
ja tiedotetaan hyväksymisen jälkeen ympäristönsuojelulain vaatimusten
mukaisesti.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Liitteet

Ympäristönsuojelumääräykset ehdotus

Oheismateriaali

Pohjois-Karjalan ELY-keskus lausunto ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksesta
Joensuun alueellinen jätelautakunta lausunto
ympäristönsujelumääräysten luonnoksesta
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys lausunto
ympäristönsuojelumääräysten luonnoksesta
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos lausunto ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksesta
Tekninen lautakunta lausunto ympäristönsuojelumääräysten
luonnoksesta
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Lausunto Joensuun alueellisen jätelautakunnan ehdotuksesta jätehuollon
palvelutasoksi vuosille 2018 -2021
249/11.03.02/2018
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 30
Joensuun alueellinen jätelautakunta on pyytänyt Kontiolahden
kunnalta ja jätehuollon valvontaviranomaisena toimivalta
ympäristölautakunnalta lausuntoa ehdotuksesta
jätehuollonpalvelutasoksi vuosille 2018-2021.
Jätehuollon palvelutasossa määritellään erityisesti kunnan asukkaille ja
vapaa-ajan asukkaille järjestettävien jätehuoltopalveluiden
vähimmäistaso. Tulevaisuudessa kunta vastaa asumisen ja vapaa-ajan
asumisen sekä kunnan hallinto ja palvelutoiminnan jätehuollosta. Vielä
toistaiseksi kunnan järjestämisvastuu koskee myös sosiaali- ja
terveyspalveluiden, koulutustoiminnan sekä julkisoikeudellisten
yhteisöjen ja yhdistysten yhdyskuntajätteen jätehuoltoa.
Kuntalaisten ja kuntapäättäjien näkemyksiä ja toiveita palveluiden
kehittämiseen selvitettiin sähköisellä kyselyllä kevättalvella 2018.
Vastausten perusteella muutoksia toivottiin erityisesti muovipakkausten
keräykseen, vaarallisen jätteen ja sähkölaitteiden keräykseen ja siitä
tiedottamiseen, sekä isokokoisten jätteiden jätehuoltopalveluihin.
Tiedotusta ja neuvontaa pidettiin tärkeänä ja sen kehittämisestä
esitettiin ehdotuksia.
Poltettavan jätteen ja biojätteen keräys
Poltettavan jätteen ja biojätteen kiinteistökohtaisen keräyksen osalta
palvelutasossa on määritetty periaatteet kuljetusalueen kattavuudelle,
kuljetuksen saatavuudelle taajamissa ja haja-asutusalueella (eli kuinka
tiheällä rytmillä tyhjennyspalvelu on tarvittaessa saatavilla), sekä
jäteastioiden pesupalvelulle. Näiltä osin palvelutasoon ei ehdoteta
muutoksia nykytilaan nähden.
Ekopisteet ja pakkausjätteiden keräys
Pakkausjätteiden jätehuollosta vastaavat pakkausten valmistajat ja
maahantuojat, jotka ovat käytännössä järjestäytyneet
tuottajayhteisöiksi.
Puhaksen järjestämän täydentävän ekopisteverkoston laajuuteen ei
esitetä muutoksia. Vähintään joka kuntaan pyritään saamaan
muovipakkausten keräys. Jos muovipakkausten keräys ei toteudu
tuottajavastuu lähtöisesti hankitaan palvelu Puhas Oy:n järjestämänä
täydentävänä palveluna.
Jäteasemapalvelut
Jäteasemapalvelut ovat parantuneet vuonna 2013 edellisen kerran
tehdystä palvelutasomäärittelystä. Ilomantsissa, Kontiolahdella ja
Polvijärvellä on jäteasema ja Liperiin rakenteilla olevan jäteaseman
arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana. Kontiolahden jäteasema
on vilkkaassa käytössä. Jäteasemat ovat kaikkien kansalaisten
käytössä, joten Uuron jäteasema palvelee esim. Enon taajaman
asukkaita, koska asema on Enosta Joensuuhun suuntautuvan
työmatkaliikenne reitin varrella.
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Vaarallisen jätteen keräys
Vaarallisen jätteen vastaanottopisteet ovat suurelta osin muuttuneet
vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna. Pisteet ovat siirtyneet
jäteasemien yhteyteen niiden valmistuessa ja jätteiden vastaanotto on
paremmin valvottua. Erikseen suunniteltuina järjestetään
taajama-alueen ulkopuolella kiertäviä vaarallisen jätteen keräyksiä.
Muut Puhaksen järjestämät palvelut
Isokokoisten jätteiden kuten huonekalujen maksullista noutopalvelua
jatketaan.
Uutena palveluna kotitalouksille, kuolinpesille ja taloyhtiöille tarjotaan
vuokralava palvelua. Lavan voi tilata muutamaksi päiväksi isompaa
jätemäärää varten esimerkiksi puutarha- tai poltettavalle jätteelle.
Palvelu on maksullinen.
Kunnilta pyydetään lausunnoissaan huomioimaan poltettavan jätteen
aluekeräyspisteiden uudistamistarpeet.
Kontiolahden kunta ja kunnan valvontaviranomainen ovat valmistelleet
asiasta yhteisen lausunnon. Valmisteluun ovat osallistuneet tekninen
johtaja, kuntatekniikan päällikkö ja ympäristöpäällikkö.
Jätehuollon palvelutasoehdotus on esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja ympäristöpäällikkö Antti Suontama, p. 050 428 5123
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Kontiolahden kunta pitää laadittua jätehuollon palvelutasoehdotusta
perusteellisesti ja hyvin valmisteltuna esityksenä.
Kontiolahden kunta esittää, että taajamien ulkopuolella erillisenä
järjestettävät vaaralliseen ja muiden jätteiden keräykset pyrittäisiin
järjestämään lauantai päivisin, jolloin työssäkäyvällä nuoremmalla
väestöllä on mahdollista tuoda jätteitään keräykseen.
Poltatettavan jätteen aluekeräyspisteverkostoon tulisi harkita yhdessä
kunnan kanssa uuden pisteen perustamista kunnan kaakkoisosiin
Mönni-Selkie alueelle. Kunnalla on alueella omistuksessaan muutamia
maa-alueita, joihin ko. pisteen sijoittamisen suunnittelu olisi syytä
aloittaa.
Muilta osin laadittuun esitykseen ei ole huomauttamista.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Oheismateriaali

Lausunto Joensuun alueellisen jätelautakunnan ehdotuksesta
jätehuollon palvelutasoksi vuosille 2018 -2021, jätehuollon palvelutaso
ehdotus

KONTIOLAHDEN KUNTA
Ympäristölautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 31

5/2018

12

26.09.2018

Viranhaltijapäätökset
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 31
Rakennustarkastajan päätökset:
1. Lupapäätökset §:t 102-104, 109-111, 113b-116, 118, 122-126,
128-131, 135-145, 149-160, 169, 172, 174-175, 180-181, 183-188,
193-195,200-201.
2. Toimenpideilmoitus §:t 106-108, 112-113a, 119-121, 132-134,
146-148, 161-168, 176-179, 182, 189-192, 202.
3. Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen §:t 105, 117, 127.
196-199.
4. Poikkeaminen toimenpideilmoitukseen § 173.
Ympäristöpäällikön päätökset:
1. Jatkoajan myöntäminen jätevesijärjestelmän korjaamiseksi tilalle
Koivula 7:44 Kulhoon.
2. Kuurnan voimalaitoksen valoteoksen hankintapäätös.
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen em. viranhaltijoiden tekemät
päätökset ja päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista
otto-oikeutta päätöksiin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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Ilmoitusasiat
Ympäristölautakunta 26.09.2018 § 32
Saapuneet kirjeet:
1. Ympäristölautakunnan katselmuskierroksen muistio 20.6.2018.
2. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: 27.7.2018 Ilmoitus Pielisen
vedenkorkeuden palauttamisesta luonnonmukaiselle tasolle.
3. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Lausunto 6.8.2018 POKELY/395/2018
Öljyrahaston käsittelyä varten tilat 20:53 ja 20:8 Lehmo.
4. Joensuun kaupunki: 23.8.2018 Lausuntopyyntö NCC:n maa-aines- ja
ympäristölupahakemuksesta. (Ei lausuta).
5. Pohjois-Karjalan ELY-keskus:26.6.2018 POKELY/533/2015
Lausuntopyyntö pilaantuneen maaperän puhdistamisesta
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ilmoituksen johdosta
Kontiolahden Urheilijat ry.
6. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: 26.6.2018 POKELY/279/2018 Päätös
ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen
maaperänuhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta Kontiolahden
kunta.
7. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: 4.7.2018 POKELY/400/2018 ja
12.7.2018 POKELY/190/2018 Jätteen hyödyntäminen
maarakentamisessa; merkitseminen ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään Master Yhtiöt Oy.
8. Kainuun ELY-keskus: Päätös 9.8.2018 KAIELY/5/2018 Päätös
työpadon tarkkailuohjelma ja luokittelu, Kuuranan voimalaitoksen pato,
Laurinvirta Oy.
9. Ympäristöpäällikkö: Lausunto 9.8.2018 Kontiolahden Urheilijoiden
tekemästä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehdystä
ilmoituksesta.
10. Laurinvirta Oy: 13.8.2018 Ilmoitus Laurinvirran voimalaitoksen
rakennustöiden aloituksesta.
11. Itä-Suomen Aluehallintovirasto: Päätös 49/2018/2 Dnro
ISAVI/3890/2016 Laiturin pysyttäminen ja korottaminen Kontiolahden
Kontioniemessä Höytiäisen rannalla kiinteistön 276-412-62-10
edustalla, hakijana Hollolan Rakennuspalvelu Oy.
12. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Päätös 16.8.2018 POKELY/533/2015
pilaantuneen maaperän puhdistamisesta koskevan ilmoituksen johdosta
Kontiolahden Urheilijat ry, kiinteistöt Kontioranta II 72:3 Pohja ja
Ristilahti 13:61Kontiolahti.
13. Joensuun kaupunki: 23.8.2018 Kuulutus maa-aineslupa- ja
ympäristölupahakemus vireillä Kitsarinkankaalle. (Ei lausuta).
14. Maansiirto ja soraliike M. Levy Oy: 30.8.2018 Pohjavesitutkimus
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:ltä Sorala 33:7 Lehmo.
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15. Itä-Suomen Aluehallintovirasto: Päätös 51/2018/2 Dnro
ISAVI/3825/2017 Pohjaveden ottaminen Kuikkalammen
vedenottamolta, hakijana Joensuun Vesi -liikelaitos.
16. Pohjois-Karjalan rajavartiosto: 31.8.2018 Ammunnat Onttolan
ampumaradoilla.
17. Pohjois-Karjalan ELY-keskus: 7.9.2018 POKELY/508/2018 Lausunto
entisen Joensuun Teollisuusmaalaamo Oy:n tontin tutkimustuloksista ja
maaperän puhdistamistarpeesta.
18. Ympäristöpäällikkö: Valvontapöytäkirja 18.9.2018 Maa-aineslupa
Ohonrinne 36:17 Kontiolahti, loppukatselmus.
Ympäristöpäällikön ehdotus:
Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan ympäristölautakunnalle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa:
Pykälät
27, 28, 29, 30, 31, 32
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015, 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen:
Pykälät
Hallintolainkäyttölain 586/1996, 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Kontiolahden kunta, Ympäristölautakunta
Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Sähköposti: kirjaamo@kontiolahti.fi
Puhelin: 013 7341 (vaihde)
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kontiolahden kunnan kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kontiolahti.fi
Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Puhelinnumero: 013 7341 (vaihde)
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella
myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, asiointiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 564 2502
Faksi: 029 564 2501
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

Muu valitusviranomainen, asiointiosoite
Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 132/1999, 188 §:n mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava

päätös, johon haetaan muutosta
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miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

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. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 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, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin lain hallintolainkäyttölain
muuttamisesta 799/2015, 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 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.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kontiolahden kunnan kirjaamosta.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kontiolahti.fi
Käynti- ja postiosoite: Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Puhelinnumero: 013 7341 (vaihde)
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

