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Osallistujat
Läsnä

Nimi
Luukkonen Veli-Matti
Pesonen Tuomo
Korhonen Katja
Reponen Sanna
Ahonen Vesa

Tehtävä
Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Varapuheenjohtaja
Jäsen

Lisätiedot

Poissa Hiltunen Mari
Ralli Kaisa
Järvenpää Kristiina
Järvenpää Juho
Ruuskanen Mauri
Muu

Sistonen Eero
Sallinen Ulla
Pylkkänen Henna
Veikko Virtanen
Oittinen Teemu
Yletyinen Airi

Kh:n pj / Rantasalmi
Kh:n edustaja / Rantasalmi
Kh:n edustaja / Sulkava
Johtava rakennustarkastaja
Ympäristösihteeri
Ympäristötoimensihteeri,
pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

puheenjohtaja
Luukkonen Veli-Matti

pöytäkirjanpitäjä
Yletyinen Airi

Käsitellyt asiat
9 - 27
Pöytäkirjan tarkastus <Rantasalmi> (pvm)

<Rantasalmi> (pvm)

pöytäkirjantarkastaja
Korhonen Katja

pöytäkirjantarkastaja
Pesonen Tuomo
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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastossa sekä kopio
Sulkavan kunnanvirastossa. 11.11.2021
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
YMPLTK 04.11.2021 § 9
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
YMPLTK 04.11.2021 § 10
Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirja.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pesonen Tuomo ja Korhonen Katja.
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Ympäristölautakunnan kokousten koolle kutsuminen
YMPLTK 04.11.2021 § 11
210/00.03.01/2021
Valmistelija

Ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen puh. 040 161 5008
Hallintosäännön 15. luvun 127 §:n mukaan toimielin päättää kokousten ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Toimielimen jäsenen (132 §) on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli
hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa, niin jäsenen on itse huomioitava esteellisyys tai esteen vuoksi
ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen
yksittäisen asian käsittelyyn.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää, että
1. Lautakunta kokoontuu tarvittaessa ja kokouspaikkana on
Rantasalmen kunnanvirasto tai teams-kokous.
2. Kokouskutsu, esityslista liitteineen ja oheisasiakirjoineen
toimitetaan sähköpostin tai verkkopalvelun kautta kokoukseen
osallistuville vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
3. Varsinainen jäsen ilmoittaa mahdollisesta esteestään itse
varajäsenelleen.
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Läsnäolo-oikeus ympäristölautakunnan kokouksissa
YMPLTK 04.11.2021 § 12
221/00.01.01.01/2021
Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen puh. 044 417 5230
Rantasalmen kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan toimielimen
jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja
puheoikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.
Lisäksi hallintosäännön 134 §:n mukaan kunnanhallitus voi määrätä
toimielimen kokoukseen edustajan.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa.
Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun
päättymiseen asti.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää, että rakennustarkastajalla ja ympäristösihteerillä on asioiden sujuvuuden vuoksi läsnäolo- ja puheoikeus
kaikissa ympäristölautakunnan kokouksissa. Pöytäkirjanpitäjänä
toimii ympäristösihteeri tai ympäristötoimensihteeri.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022
YMPLTK 04.11.2021 § 13
214/02.02.00/2021
Valmistelija

Ympäristötoimensihteeri Airi Yletyinen puh. 040 161 5008
Rantasalmen kunnan ympäristötoimen talousarvio vuodelle 2022
on laadittu kunnanhallituksen laadintaohjeen mukaisesti.
Ympäristötoimen toimialaan kuuluu rakennusvalvonta,
ympäristövalvonta sekä yksityistieasiat. Rantasalmen ja Sulkavan
ympäristötoimen hallinnon ja palveluiden tuottamisesta vastaa
Rantasalmen kunta. Käyttötalousosassa esitetään sitovalla tasolla
toiminnan kuvaus/vastuuhenkilö, sitovat tavoitteet ja sitovat
menomäärärahat sekä tuloarviot.
Sopimuskunnat Rantasalmi ja Sulkava jakavat yhteistyösopimuksen
mukaan kaikki ympäristötoimen kustannukset kuntien asukasmäärän
suhteessa. Vuodelle 2022 Rantasalmen osuus on 57% ja Sulkavan
osuus 43% kustannuksista. Tarvittavat erillismäärärahat kumpikin
kunta varaa omiin talousarvioihinsa. Ympäristötoimen lupa- yms.
tulot menevät suoraan peruskuntiin.
Vuoden 2022 talousarvioesityksessä on hieman kustannusten nousua
kuluvaan vuoteen verrattuna, johtuen mm. lupapisteen puitesopimuksesta. Sopimuksesta johtuen lupapisteen ylläpito hinnat nousivat
Rantasalmella yli 100% ja Sulkavalla 50%. Vesiensuojeluun on
esitetty avustusta 10 000€/ kunta, sekä kuluvan vuoden talousarviossa
on osa esitetyistä kuluista arvioitu todellisia kustannuksia
pienemmäksi, johtuen ympäristötoimen uudelleen järjestelyistä Juvan
jäädessä pois yhteistyöstä vuoden 2021 alusta.
Kuntaosuudet

TA- esitys 2022

TA2021

Sulkava
Rantasalmi
Yhteensä

126 935€
164 355€
291 290€

109 720€
145 444€
255 164€

Kustannukset sisältää ulkoiset sekä sisäiset kulut.
Erillismääräraha kuntanet-ohjelman rakennusluokituksen
muutokseen. Määrärahaa on esitetty jo kahtena edellisenä vuonna,
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mutta ohjelmantoimittajasta johtuen rakennusluokituksen muutos on
viivästynyt.
Sulkava
Rantasalmi

4 700€
4 700€

Erillismääräraha vesiensuojeluun
Rantasalmi
Sulkava

10 000€
10 000€

-

Erillismääräraha yksityistieavustukset:
Sulkava
Rantasalmi

110 000€
90 000€

95 000€
90 000€

Liitenä on talousarvio ehdotus vuodelle 2022 sekä sitovat tavoitteet.
Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Rantasalmen ympäristötoimen
talousarvioehdotuksen vuodelle 2022 ja esittää sen Rantasalmen ja
Sulkavan kunnanhallituksille ja valtuustoille hyväksyttäväksi liitteen
mukaisesti

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[1]

TA2022-esitys ja kirjalliset tavoitteet
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Rantasalmen kunnan 2021 yksityisteiden perusparannus- ja kunnossapitoavustukset
vuoden 2020 kunnossapitokuluihin
YMPLTK 04.11.2021 § 14
196/02.05.01.02/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080
Rantasalmen kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta
jakaa yksityistieavustukset kuntien osoittaman määrärahan mukaan ja
huolehtii seurannasta. Kuluvan vuoden talousarvioon on varattu
90 000 euron määräraha jaettavaksi Rantasalmen kunnassa oleville
yksityisteille teiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin.
Avustuksista on tiedotettu tiekuntia kirjeitse, kunnan kotisivuilla ja
paikkallisessa sanomalehdessä. Kunnossapitoavustuksia tuli
määräaikaan mennessä yhteensä 114 hakemusta. Avustushakemukset
tarkistettiin lainsäädännön edellyttämällä tavalla, jonka vaatimuksena
on, että tiekunta on perustettu ja sen tiedot ovat yksitysitierekisterissä
(MML). Lisäksi tarkistettiin tiekuntaan kuuluvan tien pituus ja
vakituinen asutus. Yksi hakemus hylättiin, koska se ei ole
yksityistierekisterissä.
Tiet sijoittuvat kolmeen kunnossapitoluokkaan;
 Kp-luokka, hyväksytty kustannus on 0,988 metri
 Kp-luokka, hyväksytty kustannus on 0,790 metri
 Kp-luokka, hyväksytty kustannus on 0,592 metri
Vuoden 2020 toteutuneiden kunnossapitokulujen sekä hyväksyttyjen
avustusperusteiden perusteella on valmisteltu esitys
kunnossapitoavustukseksi tiekunnille, joka on yhteensä 86 325 euroa.
Perusparannusavustukset huomioon ottaen (3 057 euroa),
kunnossapitoavustusprosentti on 44,5 % kunkin tiekunnan
laskennallisesta kulusta. Avustusta jaetaan noin 270 km tieosuudelle.
Liitteenä esitys Rantasalmen kunnan yksityisteiden
kunnossapitoavustuksista vuodelle 2021.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä esityksen ja jakaa
kunnossapitoavustukset liitteen mukaisesti.
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Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[2]

Yhteenveto Rantasalmen kunnan yksityisteiden
kunnossapitoavustuksista 2021
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Voinsalmen yksityistien muutos tiejaoston perusparannuspäätökseen
YMPLTK 04.11.2021 § 15
198/02.05.01.02/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080
Voinsalmen yksityistien tiekunta on jättänyt 7.9.2021
muutoshakemuksen koskien tiejaoston 17.6.2020, 6 § avustuspäätöstä
koskien siltahankkeen toteuttamista.
Tiejaosto on myöntänyt 17.6.2020, 6 § Rantasalmen kunnan vuoden
2020 talousarvioon varatuista yksityistieavustus määrärahoista
perusparannusavustusta Voinsalmen yksityistien tiekunalle 10 %
sillan uusimiseksi hyväksyttävistä ja toteutuneista kuluista, mutta
kuitenkin enintään 7 100 euroa. Päätöksen mukaan avustus on
laskettu 71 000 euron nettokustannuksesta, ja se maksetaan kahdessa
erässä, vuoden 2020 varatuista määrärahoista maksetaan 3 550 euroa
ja vuoden 2021 määrärahoista maksetaan 3 550 euroa, jos
Rantasalmen kunnanvaltuusto myöntää vuodelle 2021
yksityistieavustuksiin määrärahan.
Muutoshakemuksen mukaan Norppatien silta on kilpailutusvaiheessa
Hilmassa neljännellä kierroksella. Vaikeasta markkinatilanteesta
johtuen sillan uusiminen viivästyy ja tiekunta hakeee
avustuspäätöksen muutosta toteutusajankohdan muuttamiseksi
valtionavustuspäätöksen (POSELY 774/2018 12.5.2021) mukaisesti
31.12.2022 asti.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä esitetyn muutoshakemuksen,
kuitenkin siten että avustus tulee hakea muutoshakemuksesta
poiketen jo 30.11.2022 mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Toivolantien kunnossapidon lisäavustus koululaiskyydin käyttämiseen oikotienä,
Rantasalmi
YMPLTK 04.11.2021 § 16
197/02.05.01.02/2021
Valmistelija

Asianvalmistelija ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470
5080
Toivolan yksityistien tiekunnan puheenjohtaja on jättänyt 4.8.2021
Toivolantien kunnossapitoon 150 euron lisäavustushakemuksen
koululaiskyydin käyttämiseen oikotienä ko. tiellä.
Tiejaosto on 16.10.2019 § 12 tehnyt linjauksen koululaiskyydityksen
osalta, jossa Toivolantien tiekunnalle myönnetään 150 euron
lisäavustus korvaamaan tienkäyttömaksu koululaiskuljetukseen.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää nyt ja aikaisempien selvitysten
pohjalta 150 euron ylimääräisen avustuksen korvaamaan
koululaiskyydin ajoa Toivolantiellä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Iisalon yksityistien tiekunnan perusparannusavustushakemus, Sulkava
YMPLTK 04.11.2021 § 17
199/02.05.01.02/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen puh. 050 470 5080
Sulkavan kunnan talousarvioon on varattu 2021 yksityisteiden
kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin yhteensä 95 000 euroa,
josta on 2 500 euroa on merkitty perusparannuksiin. Lisäksi tälle
vuodelle varatuista kunnossapitoavustuksista jäi käyttämättä noin
1 100 euroa. Näin ollen perusparannusavustuksiin on käytettävissä
noin 3 600 euroa. Ympäristölautakunta käsittelee avustukset
nettokustannuksina. Hyvitetyistä kustannuksista vähennetään ensin
valtion avustus sekä muut avustukset. Mahdollinen kunnan avustus
myönnetään jäljelle jäävästä osuudesta.
Iisalon yksityistien tiekunta on jättänyt 8.4.2021
perusparannushakemuksen koskien kahta perusparannuskohdetta.
Ensimmäinen kunnostuskohde sijaitsee Iisalontien Kivilahden
kohdalla (Savonlinnan kaupungin puolella), jossa on tarkoituksena
tien oikaisu ja mäen madaltaminen. Toinen kohde sijaitsee Iisalontien
Pientorpan kohdalla, jossa on tarkoituksena tien oikaisu ja mäen
madaltaminen. Muut kunnostukset koskevat tien kivienpoistoa ja
ojien vesomista näkyvyyden parantamiseksi.
Hakemuksen mukaan perusparannushankkeen
kokonaiskustannusarvio on 125 000 euroa. Tiekunta on hakenut
yksityisen tien parantamisen valtionavustusta liikenneturvallisuuden
parantamiseen Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joka on
päätöksellään 29.6.2021 hyväksynyt 50 % avustuksen hyväksyttävistä
kustannuksista, kuitenkin enintään 62 500 euroa. Hanke tulee
toteuttaa ja kustannusten syntyä päätöksen voimassaoloaikana.
Lisäksi tiekunta on hakenut avustusta Savonlinnan kaupungilta.
Kivilahden oikaisuosuus on kokonaisuudessaan Savonlinnan
kaupungin puolella, joten tämä ei kuulu Sulkavan kunnan
tieavustusten piiriin. Myös muut korjaukset, joita ovat mm.
kivienpoisto ja vieriojien perkaus eivät ole perusparannusavustusten
piirissä. Sulkavan kunnan puolella sijaitseva Pientorpan oikaisu lisää
tieliikenneturvallisuutta ja on yksityistieavustusten piirissä.
Pientorpan oikaisun perusparannuksen kustannusarvio on 17 000
euroa. ELY-keskuksen myöntämän avustuksen jälkeen 8 500 euroa,
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joka on tarkoitus rahoittaa omarahoitteisesti (Iisalon tiekunnan
ylimääräinen kokouspöytäkirja 27.3.2021) ja kunnalta. Mahdollinen
kunnan myöntämä avustus myönnetään jäljelle jäävästä 8 500 euron
netto-osuudesta.
Hakemuksen liitteeksi tiekunta on toimittanut alustavan
projektisuunnitelman, kustannusarvion, tiekunnan kokouspöytäkirjan
ja päätöksen yksityisen tien parantamisen valtionavustuksesta.
Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Iisalon yksityistielle Sulkavan
kunnan kuntaosuudesta (8 500 euroa) 20 % avustuksen, kuitenkin
enintään 1 700 euroa. Avustus maksetaan toteutuneista ja
hyväksyttävistä kuluista. Avustus tulee hakea 30.11.2021 mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunnan perusparannusavustus, Sulkava
YMPLTK 04.11.2021 § 18
201/02.05.01.02/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen puh. 050 470 5080
Sulkavan kunnan talousarvioon on varattu 2021 yksityisteiden
kunnossapito- ja perusparannusavustuksiin yhteensä 95 000 euroa,
josta on 2 500 euroa on merkitty perusparannuksiin. Lisäksi tälle
vuodelle varatuista kunnossapitoavustuksista jäi käyttämättä noin
1 100 euroa. Näin ollen perusparannusavustuksiin on yhteensä
käytettävissä noin 3 600 euroa. Ympäristölautakunta käsittelee
avustukset nettokustannuksina. Hyvitetyistä kustannuksista
vähennetään ensin valtion avustus sekä muut avustukset.
Lohikoski-Lohilahti yksityistien tiekunta hakee Sulkavan kunnalta
perusparannusavustusta 6 100 euroa Myllytien kunnostamiseen.
Perusparannushankkeen kokonaiskustannusarvio on 20 000 euroa
(sis. alv), josta nettokustannusarvio on 16 126 euroa. Hanke on
tarkoitus rahoittaa valtion ja kunnan avustuksilla sekä
omakustanteisesti.
Hakemuksen mukaan tie on vilkaasti liikennöity läpikulkutie. Tien
vaikutuspiirissä on kahdeksan asuinrakennuskiinteistöä ja kolme
lomarakennuskiinteistöä. Lisäksi tien vaikutuspiirissä on
yritystoimintaa, kuten maatila, mylly, huoltoasema, parturi, VPK:n
koulutustilat ja autoasema, kirkko ja hautausmaa. Tiestö ja rummut
on tarkastettu 8.5.2021.
Perusparannushankkeen kustannukset muodostuvat maakivien
poistosta, sivuojien perkaamista tarvittavilta osin, kantavuuden
parantamisesta, lähes kaikkien rumpujen uusimista ja
kulutuskerroksen parantamista.
Tiekunta on hakenut yksityisen tien parantamiseen valtionavustusta
Pohjois-Savon ELY-keskukselta, joka on hyväksynyt 15.6.2021,
20 000 euron kustannusarvion ja myöntänyt 50 % avustuksen.
Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä osuudesta.
Avustettavia kustannuksia eivät ole sivuojien perkaaminen ja kivien
poisto, joten ne vähennetään avustettavista kustannuksista.
Mahdollinen kunnan avustus myönnetään jäljelle jäävästä 6 642
euron nettokustannuksesta.
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Hakemuksen liitteeksi tiekunta on toimittanut kustannusarvion,
työselityksen, tiekunnan kokouspöytäkirjan ja päätöksen yksityisen
tien parantamisen valtionavustuksesta.
Oheismateriaalina kustannusarvio ja kartta.
Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Lohikoski-Lohilahti
yksityistien tiekunnalle Sulkavan kunnan kuntaosuudesta (6 642
euroa) 20 % avustuksen, kuitenkin enintään 1 330 euroa. Avustus
maksetaan toteutuneista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus
tulee hakea 30.11.2021 mennessä.
Johtava rakennustarkastaja tekee seuraavan muutetun päätösesityksen. Esityslistan julkaisemisen jälkeen saatujen lisätietojen
mukaan hankkeen toteutus siirtyy loppuvuoteen 2021 ja kevääseen
2022. Kunnan avustus, enintään 1 330 euroa, maksetaan vuoden 2022
määrärahoista.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Maa-ainesmaksutaksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava
YMPLTK 04.11.2021 § 19
203/02.02.00/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080
Maa-aineslain 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n nojalla
kunta voi periä maksuja mm. maa-aineslupien käsittelystä ja
valvonnasta. Nykyinen Rantasalmen ja Sulkavan kuntien maaainesmaksutaksa on ollut voimassa 1.2.2020 alkaen. Rantasalmen
kunnan hallintosäännön § 69:n mukaan kunnanhallitus päättää
tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.
Maksutaksassa määritellään taksat mm. lupakäsittelylle, lupa-asioiden
vuotuiselle valvonnalle, naapurikuulemiselle, ylimääräisille valvontaja pakkotoimille yms. Viranomaislupa- ja valvontamaksuilla olisi
katettava merkittävä osa viranomaistöistä kunnalle aiheutuvista
kustannuksista.
Rantasalmella on tällä hetkellä voimassa 9 maa-aineslupaa ja
Sulkavalla 16. Maa-ainesoton lupa- ja valvontamaksuista kertyy
vuosittain Rantasalmella noin 2 500 – 4 000 euroa ja Sulkavalla noin
6 000 – 8 000 euroa. Vuotuisen valvonnan maksut (käsittää 60 - 90 %
vuoden maa-ainestuloista) kertyvät vuosittain vakiomääräisinä, mutta
uusien lupien määrissä ja sitä myötä lupatuloissa on vuosittain suurta
vaihtelua.
Esityslistan oheismateriaalina on vertailutaulukko eräiden kuntien ja
kaupunkien taksoista. Taulukossa ovat rinnalla nykyiset Rantasalmen
ja Sulkavan nykyiset taksat sekä uudet taksaehdotukset. Vertailun
taksat on valittu siten, että ne ovat mahdollisimman tuoreita.
Useimmat kunnat ja kaupungit tarkistavat taksansa kahden vuoden
välein, kuten Rantasalmen ympäristötoimen kunnissa on tehty yli 10
vuoden ajan.
Liitteenä on ehdotus uusista maa-ainesmaksutaksoista Rantasalmen ja
Sulkavan kunnille. Korotusten suuruus on vuoden 2020 taksaan
verrattuna 4,7 – 9,1 %. Maksutaulukossa on ehdotukset uusiksi
hinnoiksi ja niiden vieressä on korotusprosentti.
Esityslistan oheismateriaalina on taksavertailu.
Liitteenä on Rantasalmen ja Sulkavan kuntien taksaehdotus.
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Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää esittää Rantasalmen ja Sulkavan
kunnanhallituksille maa-ainestaksan hyväksymistä liitteen mukaisena.
Ympäristölautakunta esittää edelleen, että uusi taksa astuu voimaan
1.3.2022 kumoten aiemman, 1.2.2020 voimaan tulleen taksan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[3]

Ehdotus uudeksi maa-ainestaksaksi

RANTASALMEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA
§ 20

Ympäristölautakunta
(Rantasalmi, Sulkava)

2/2021

21

04.11.2021

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen, Rantasalmi ja Sulkava
YMPLTK 04.11.2021 § 20
204/02.02.00/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080
Kunta voi periä maksuja eri lupien, ilmoitusten tai muiden asioiden
käsittelystä (mm. ympäristönsuojelulaki § 205). Maksun perusteista
määrätään tarkemmin kunnassa hyväksytyssä taksassa. Rantasalmen
kunnan hallintosäännön (§ 69) mukaan kunnanhallitus päättää
tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Rantasalmen ja
Sulkavan kuntien nykyinen taksa on astunut voimaan 1.2.2020.
Taksat pyritään tarkistamaan kahden vuoden välein.
Lupa- ja ilmoitusmaksuista vuosittain kertyvä rahamäärä on melko
pieni ja niiden maksukertymä vuosien välillä vaihtelee voimakkaasti.
Maksujen kertymä kunnissa on yleensä ollut vuosittain
viidestäsadasta eurosta viiteentuhanteen euroon kuntaa kohden.
Maksutaksassa määritellään hinnat mm. eri laitosten lupakäsittelylle,
ilmoitusmenettelylle ja valvonnalle sekä myös eräille vesilain ja
jätelain asioille. Taksassa on laaja kirjo eri teollisuudenaloja, joiden
sijoittuminen Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueelle on
epätodennäköistä.
Kuntien talousohjeissa on korostettu yhä painokkaammin, että
erilaisten lupa- ja valvontamaksujen pitäisi kattaa mahdollisimman
iso osa kunnalle aiheutuvista kustannuksista. Kuluja peritään
lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa; läheskään kaikista
ympäristöviranomaisen velvoitetehtävistä ei voi periä maksua.
Ympäristöluvan tai ilmoituksen käsittelyn työmäärä vaihtelee
voimakkaasti eri tapausten välillä: työtuntien määrä / lupa on 25 – 60
tuntia. Kuulemistarpeen laajuus, lausuntojen määrä, mahdolliset
katselmukset sekä vastineiden pyyntitarve aiheuttavat vaihtelua
lupien työmäärän suhteen. Lupahakemuksen käsittelyä edistää selkeä
ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen. Poikkeuksellisen
helpon ja vastaavasti vaikean tapauksen osalta taksa mahdollistaa
lupahinnan pienentämisen tai korottamisen todellisen työmäärän
mukaan.
Ympäristöalan lainsäädäntö on muuttunut ja muuttuu voimakkaasti,
mikä aiheuttaa tarpeen täydentää taksaa. Erilaisia laitoksia ja
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toimintoja on siirretty joko rekisteröinnin ja ilmoitusmenettelyn
piiriin aiemman ympäristölupakäsittelyn sijasta. Myös jätelain
joistakin kehotus/valvonta- ja roskaamistapauksista voidaan periä
maksuja koskien lähinnä ympäristöalan roskaamistapauksia.
Jätevesien käsittelyn osalta hakemuksen, jolla haetaan poikkeusta 5
vuoden lisäaikaa) haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä, voidaan
periä maksu.
Rantasalmen ja Sulkavan kuntien taksahinnoittelussa on jo kauan
seurattu Etelä-Savon kuntien ja kaupunkien tasoja ja lisäksi
muutamaa naapurimaakuntien vastaavantyyppistä kuntaa.
Korotusten suuruus on vuoden 2020 taksaan verrattuna 3,3 – 5,7 %.
Maksutaulukossa on ehdotukset uusiksi hinnoiksi ja niiden vieressä
on korotusprosentti.
Esityslistan oheismateriaalina taksavertailu ja liitteenä ehdotus uusista
taksoista.
Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää esittää Rantasalmen ja Sulkavan
kunnanhallituksille, että uusi taksa hyväksytään liitteen mukaisesti ja
se astuu voimaan 1.3.2022 kumoten aiemman, 1.1.2020 voimaan
astuneen taksan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[4]

Ehdotus uudeksi mpäristönsuojeluviranomaisen
taksaksi
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Rakennusvalvontataksan tarkistaminen, Sulkava
YMPLTK 04.11.2021 § 21
220/02.02.00/2021
Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Veiko Virtanen, puh. 044 417 5230
Rakennusvalvonnan taksat on viimeksi tarkistettu vuonna 2020. Jotta
taksat eivät jäisi kohtuuttomasti kustannuskehityksestä, on tarkastelu
syytä suorittaa vähintään kahden vuoden välein. Vuosi-inflaatio on
näyttänyt viime kuukausina noin 2,5 %:n lukemia, joten kahdelle
vuodelle tarkasteltuna korotuspaine on siltä osin noin 5 %. Lisäksi
kustannukset nousevat rajumminkin esimerkiksi Lupapisteen
laskutuksessa.
Taksassa on myös tekstimuutos, jolla yleistä alhaisempi neliöperusteinen lupamaksu koskee jatkossa maatalouden tuotantorakennusten
lisäksi myös muita tuotanto- ja liikerakennuksia.
Seuraava taksojen tarkistus tulee ajankohtaiseksi tulevien lakimuutostenkin vuoksi uuden kaavoitus- ja rakentamislain voimaan tullessa.
Liiteenä taksaehdotus.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta esittää liitteen mukaista rakennusvalvonannan
taksaa Sulkavan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi siten, että taksaa sovelletaan 01.01.2022 jälkeen
vireille tuleviin hankkeisiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[5]

Rakennusvalvonnan korotusesitys 2021 Sulkava
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Rakennusvalvontataksan tarkistaminen, Rantasalmi
YMPLTK 04.11.2021 § 22
219/02.02.00/2021
Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen puh. 044 -417 5230
Rakennusvalvonnan taksat on viimeksi tarkistettu vuonna 2020. Jotta
taksat eivät jäisi kohtuuttomasti kustannuskehityksestä, on tarkastelu
syytä suorittaa vähintään kahden vuoden välein. Vuosi-inflaatio on
näyttänyt viime kuukausina noin 2,5 %:n lukemia, joten kahdelle
vuodelle tarkasteltuna korotuspaine on siltä osin noin 5 %. Lisäksi
kustannukset nousevat rajumminkin esimerkiksi Lupapisteen
laskutuksessa.
Seuraava taksojen tarkistus tulee ajankohtaiseksi tulevien lakimuutostenkin vuoksi uuden kaavoitus- ja rakentamislain voimaan tullessa.
Liiteenä taksaehdotus

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta esittää liitteen mukaista rakennusvalvonannan
taksaa Rantasalmen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
hyväksyttäväksi siten, että taksaa sovelletaan 1.1.2022 jälkeen vireille
tuleviin hankkeisiin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[6]

Rakennusvalvonnan taksan korotusesitys 2021
Rantasalmi
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Maa-aines- ja ympäristölupahakemus, Lomakylä Järvisydän Oy
YMPLTK 04.11.2021 § 23
218/11.01.00.00/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080
Lomakylä Järvisydän Oy hakee ympäristölautakunnalta maa-aines- ja
ympäristölupaa (ns. yhteiskäsittelylupa) maa-ainesten louhinta- ja
murskaustoiminnalle Rantasalmen kunnan Poronsalmen kylän
Linnala 1:112 tilalle.
Hakemuksen mukaisella suunnitellulla alueella on ollut aiemmin
maa-ainestenottoa kotitarveottona. Nyt haetaan lupaa maaainestenottamiselle ajalle 15.3.2021-19.3.2022. Haettu ottamismäärä
on noin 30 000 kiintokuutiometriä kalliokiveä ja noin 30 000
kiintokuutiometriä pintamaita ja soraa. Ottamisalueen pinta-ala on
noin 1,5 hehtaaria. Alueelle on tehty keväällä 2021 luontoselvitys,
jossa on selvitetty alueen luonto- ja maisema-arvot.
Ottamistoiminnalle ei ole kaavallisia tai suojelullisia esteitä.
Hakemuksen vireilläolosta kuulutettiin ympäristönsuojelulain
mukaisesti ja lähikiinteistöjen omistajia tiedotettiin hakemuksen
vireilläolosta kirjeitse tai sähköpostitse. Lausunnot pyydettiin EteläSavon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Itä-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä (terveydensuojeluviranomainen).
Kuuluttamis- ja naapurikuulemisvaiheessa jätettiin kaksi muistutusta.
Liitteenä on ehdotus lupapäätökseksi.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta päättää myöntää maa-aines- ja ympäristöluvan
liitteen mukaisesti.

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[7]

Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi
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Ympäristölupa ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle, Rantasalmen
Riistanhoitoyhdistys, Rantasalmi
YMPLTK 04.11.2021 § 24
215/11.01.00.00/2021
Valmistelija

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080
Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys hakee ympäristönsuojelulain 27
§:n mukaista ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle ampumaradalle
kiinteistöillä 681-412-14-74 ja 681-412-14-65, osoitteessa
Joroistentie 915. Kiinteistöt omistaa Rantasalmen kunta, jolta
Rantasalmen Riistanhoitoyhdistys niitä vuokraa. Kyseessä on
olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa. Lisäksi
toiminta-aikoihin haetaan muutoksia.
Ampumaradalla harjoitetaan metsästys- ja urheiluammuntaa ns.
pienikaliiberisilla aseilla (alle 12.7 mm) sekä haulikoilla. Rataa
käyttävät paikalliset metsästys- ja ampumaseurat sekä alueen
vakituiset ja loma-asukkaat. Radalla harjoittelevat myös poliisit.
Ampumarataa käyttää vuosittain noin 400 henkilöä. Nykyisin
ampumaradan kokonaislaukausmääräksi arvioidaan noin 130 000
laukausta vuodessa. Tulevaisuudessa määrän arvioidaan nousevan
maksimissaan noin 220 000 laukaukseen vuodessa.
Ampumaradalla on kahdeksan rataa (hirviradat 75 m ja 100 m,
hirvenjuoksurata 100 m, luodikkorata 100 m, ampumahiihtorata 50
m, trap-rata, skeet- / metsästyshaulikkoradat 2 kpl) sekä haulikon
koeammuntapaika. Ampumarataa ympäröivä alue on pääosin ojitettua
metsätalousvaltaista maata. Lähin vesilain mukainen vesistö (puro) on
noin 400 metrin etäisyydellä ampumarata-alueesta. Lähimmät
pohjavesialueet sijaitsevat yli 4 kilometrin etäisyydellä alueen
pohjoispuolella.
Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä
ampumaradan eteläpuolella (sijoittuu pääampumasuunnan taakse) ja
lähin lomarakennus sijaitsee koillisessa noin 1700 metrin etäisyydellä
(haulikkoratojen ampumasuunnassa). Ampumaradan meluselvityksen
mukaan ampumamelun loma-asumiseen käytettävien alueiden
ohjearvot (VNP 53/1997) ylittyvät lievästi (1…2 dB) yhdessä
lomarakennuskohteessa. Vakituiseen asumiseen käytettävillä alueilla
ohjearvot eivät ylity.
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Nykyiset toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaan rajoitetut ja
vaikeaselkoiset. Uusiksi toiminta-ajoiksi esitetään hirvenjuoksu- ja
luodikkoratojen osalta ma-pe klo 9:00-20:00 ja la-su klo 9:00-18:00.
Muiden ratojen osalta ma-pe klo 9:00-21:00 ja la-su klo 9:00-19:00.
Pienoiskivääriammuntojen osalta käyttöajat pysyvät entisellään ma-su
klo 9:00-21:00. Kilpailuja tullaan järjestämään vuosittain neljä.
Ympäristölupahakemus tuli vireille 8.6.2021. Kuulutus julkaistiin
Rantasalmen kunnan kotisivuilla / ilmoitustaululla 22.6.2021 ja
paikkallislehdessä 23.6.2021. Lähikiinteistöjen omistajia tiedotettiin
kuulemiskirjein. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia eikä
mielipiteitä. Lausunnot pyydettiin Etelä-Savon ELY-keskukselta ja
terveydensuojeluviranomaiselta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä). Lausunnoista pyydettiin hakijalta vastineet.
Ympäristöluvan lupapäätösehdotus on liitteenä.
Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Rantasalmen ympäristölautakunta päättää myöntää Rantasalmen
Riistanhoitoyhdistykselle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen
ympäristöluvan ulkona sijaitsevalle Pillesuon ampumaradalle
toistaiseksi voimassa olevana.

Päätös:

Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[8]

Pillesuon ampumaradan ympäristöluvan
päätösehdotus
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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
YMPLTK 04.11.2021 § 25
223/00.01.01.01/2021
Valmistelija

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen, puh. 044 417 5230
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen
esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella
kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva
maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa
yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Lausunto
tulee antaa 7.12.2021 mennessä.
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden
2000 alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä
muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös
näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitusja rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi,
rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden
mahdollistamiseksi.
Koko lausuntopyyntö ja siihen liittyvä runsas oheismateriaali löytyy
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List kirjoittamalla
hakukenttään ”kaavoitus”. Materiaaliin sisältyy myös lakiehdotus
kokonaisuudessaan.

Esittelijä

Johtava rakennustarkastaja Veikko Virtanen

Päätösehdotus:

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen esityksen lausunnoksi koskien
uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet
Liite[9]

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
kaavoitus
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Viranhaltijapäätökset, Rantasalmi, Sulkava
YMPLTK 04.11.2021 § 26
Rakennustarkastaja/Sulkava
Viranhaltijapäätökset ajalta 21.05.-08.10.2021.
Rakennustarkastaja/Rantasalmi
Viranhaltijapäätökset ajalta 11.05. – 07.10.2021.
Ympäristösihteeri/Rantasalmi, Sulkava
Viranhaltijapäätökset ajalta 02.06.2021 – 25.10.2021.
Esityslistan oheismateriaalina on luettelot tehdyistä
viranhaltijapäätöksistä.
Päätösehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Tiedoksi saatettavat asiat
YMPLTK 04.11.2021 § 27
Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat
ilmoitusasiat:
Rantasalmi
Ramboll Oy
15.10.2021: Rantasalmen kirkonkylän jätevedenpuhdistamon
vesistötarkkailu elokuulta 2021. Rantasalmen kirkonkylän
jätevedenpuhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Pieneen
Raudanveteen. Pieneen Raudanveteen tulee vettä
Haapaselältä Syväsalmen ja Kosulanlammen kautta Saimaan
Haukivedelle. Kosulanlammesta on reitti Pienelle
Raudanvedelle on avattu vuosien 2005 – 2006 aikana.
Kosulanlammen kunnostamiseksi on annettu
ympäristölupapäätös 1.10.2004. Kosulanlampi – Pieni
Raudanvesi on Natura 2000 –aluetta, joka on valittu
lintudirektiivin perusteella erityisenä suojelualueena (SPA).
Vuonna 2021 on tehty tarkkailuohjelman mukaisesti
tehostettua kasviplankton, klorofylli-a ja
kokonaisfosforitarkkailua tarkkailupisteiden päällysvedessä.
Tarkkailupisteissä veden hygieeninen laatu oli erinomaista.
Veden laadussa ei todettu merkittäviä eroja taustapisteen ja
purkupaikan alapuolisissa tarkkailupisteissä. Muutoinkaan
veden laatu ei poikennut merkittävästi aikaisemmasta.
Ainoastaan kokonaisfosforipitoisuudet olivat Pienen
Raudanveden tarkkailupisteissä aikaisempaa hieman
suuremmat.
15.10.2021: Kosulanlammen tarkkailu. Kosulanlammen
kunnostamiseksi annetun ympäristölupapäätöksen mukaan.
Ympäristöluvan mukaan, Kosulanlammen länsipuolelle
Kupialansalmessa olevalle padolle on tehty pumppaamo,
jolla vettä pumpataan Haapaselältä. Kosulanlammen
itäpuoleisella padolla säädellään lammen veden korkeutta,
jotta se ei pääsisi lammessa laskemaan. Veden on tarkoitus
virrata Haapaselältä Kosulanlampeen ja Pieni Raudanveteen
veden vaihtuvuuden ja laadun parantamiseksi. Pienen ja
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Suuren Raudanveden vedenkorkeudet seuraavat Haukiveden
korkeutta, kun Haukiveden korkeus on +75,60 m tai
enemmän. Sitä alemmilla vedenkorkeuksilla Raudanvesien
vedenkorkeus on Haukivettä ylempänä.
Kosulanlammen velvoitetarkkailun mukaiset näytteet otettiin
25.8.2021 kahdesta tarkkailupisteestä (Syväsalmi 105 ja
Kosulanlampi 200 tarkkailupisteiltä). Syväsalmen
tarkkailupisteen vesi oli elokuussa 2021 kirkasta ja väritöntä
sekä hajutonta. Kosulanlammen tarkkailupisteen vesi oli
lähes kirkasta ja siinä oli lievää maan ja turpeen hajua.
Molempien tarkkailupisteiden kohdalla vesi oli avoin ja
virtausta oli selvästi havaittavissa. Veden lämpötila oli noin
13 ºC. Kosulanlammen tarkkailupisteiden vedenlaadussa ei
todettu elokuussa 2021 merkittäviä muutoksia aikaisempaan.
Veden laatu on ollut keskimäärin hieman parempaa
Syväsalmen tarkkailupisteessä vuosien 2014 – 2021 aikana.
Tarkkailupisteiden välillä ei ole kuitenkaan ollut merkittävän
suuria eroja muutoin kuin kokonaisfosforipitoisuuksissa.
Veden sameus arvot 5,6-6,1 olivat hieman suurempia kuin
vuonna 2020. Kiintoaineen määrässä on ollut
vuodenaikaisvaihtelua ja pitoisuudet elokuussa 5,4-5,5 mg/l
ovat hieman nousseet vuoden 2017 jälkeen. pH oli 6,7
Syväsalmen tarkkailupisteessä ja 6,9 Kosulanlammen
tarkkailupisteessä. Sähkönjohtavuudessa on ollut
vuodenaikaisvaihtelua, sähkönjohtavuus on ollut
tarkkailupisteissä vuosina 2014 – 2021 välillä 6,6 – 9,7
mS/m. Vuoden 2018 keväällä typpipitoisuukissa todettiin
kohouma 1200 – 940 µg/l. Vastaavia pitoisuuksia ei ole sen
jälkeen todettu ja elokuussa 2021 typpeä todettiin 510 – 720
µg/l. Kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet
voimakkaasti Kosulanlammen tarkkailupisteessä ja ovat
olleet suurempia kuin Syväsalmen tarkkailupisteessä.
Elokuussa 2021 kokonaisfosforia todettiin 47 µg/l
Kosulammen tarkkailupisteessä ja 30 µg/l Syväsalmen
tarkkailupisteessä. Happipitoisuus oli tarkkailupisteissä 7,37,4 mg/l ja happen kylläisyys 70-71 %.
27.9.2021: Rantasalmen jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailu elokuulta 2021 (laaja näytekerta).
Rantasalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin
25.-26.8.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden
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analyysitulosten perusteella. Puhdistamo täytti kaikki
ympäristöluvan vaatimukset.
19.8.2021: Raportti muuntajavahingosta aiheutuneen
pilaantuneen maaperän kunnostustarve osoitteessa
Parkumäentie 1388. Ramboll Oy suoritti kohteessa
katselmuksen ja ympäristöteknisen tutkimuksen 15.6.2021,
jossa todettiin havantoihin ja tutkimustuloksiin perustuen
pilaantuneen maaperän kunnostustarve.
Kunnostustoimenpiteet toteutettiin massanvaihtona 2.7.2021,
jolloin poistettiin pilaantunutta maa-ainesta noin 12 tonnia,
joka toimitettiin Nousialan jäteasemalle Savonlinnaan.
18.6.2021: Rantasalmen jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailu kesäkuulta 2021 (suppea näytekerta).
Rantasalmen jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 7.8.6.2021 kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden
analyysitulosten perusteella.
Tulevan veden näyte oli suhteellisen laimea. BOD:n
puhdistusteho jäi näytekerralla vaaditusta 1 % -yksikön.
Jakson keskiarvona laskettuna BOD:n puhdistusteho täyttää
vaatimuksen. Lähtevän BOD:n pitoisuus täytti vaatimuksen,
ollen 4,8 mg/l. Muilta osin tulokset täyttivät ympäristöluvan
vaatimukset.
15.6.2021: Rantasalmen kunnan vanhan kaatopaikan
velvoitetarkkailu vuodelta 2020. Kaatopaikka sijaitsee
Rantasalon kylän alueella Joroisten tien varressa noin 3,5 km
päässä Rantasalmen keskustasta. Kaatopaikka oli toiminnassa
vuosina 1973-2002. Kaatopaikalle vastaanotettiin
yhdyskunta-, teollisuus-, rakennus- ja erityisjätettä. Lisäksi
kaatopaikka vastaanotti myös jätevesilietettä, jota ei voitu
vastaanottaa jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikalle tuodun
jätteen määrän on arvioitu olevan noin 22 000 tonnia.
Kaatopaikka-alueen länsiosassa on toiminnassa oleva
Savaterra Oy:n pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja
puhdistusalue.
Kaatopaikan täyttöalue koostui aikaisemmin itäpuolella
sijaitsevasta noin 5 metriä paksusta täytöstä sekä länsipuolen
tasaisemmasta 2-3 metrin täyttöalueesta. Kaatopaikka on
suljettu vuosien 2018-2019 aikana tehdyillä toimenpiteillä.
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Sulkemissuunnitelman mukaan tasaisempi läntinen alue
kuorittiin ja läjitettiin itäiselle penkalle. Läjityksen jälkeen
kaatopaikkapenkka tiivistettiin ja suojattiin asianmukaisin
pintarakentein. Kaatopaikan ympärysojat kunnostettiin
perkaamalla.
Kaatopaikan suotovedet johdetaan kaatopaikan ympärysojan
kautta kaatopaikka-alueen luoteisosan kuivatusojaan. Vesi
suodattuu ympärysojan ja kuivatusojan välisen
turvekerroksen läpi kuivatusojaan, josta se kulkeutuu
uloimman kuivatusojan kautta ojaverkostoa Pitkin
Syväsalmeen ja Haukiveteen.
Kaatopaikan tarkkailu toteutettiin vuonna 2020 voimassa
olevan tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesinäytteet otettiin
keväällä ja syksyllä. Pintaveden havaintopisteiden
vedenlaadussa näkyi kaatopaikan lähellä olevan suoalueen
vaikutus. Kaatopaikan sulkemistöiden vaikutus näkyi
kaatopaikan alapuolisessa havaintopisteessä vuosina 20182019. Vuoden 2020 tuloksien perusteella merkittävää
kaatopaikan vaikutusta alapuolisella pisteellä ei voida todeta.
Pohjaveden havaintopisteestä ei saatu näytettä, koska
pohjavesiputki oli havaintohetkellä kuiva. Tarkkailua
suositellaan jatkettavan voimassa olevan tarkkailuohjelman
mukaisesti.
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy
15.9.2021: Haukiveden yhteistarkkailutulokset loppukesä
2021. Vedenlaatu oli elokuussa pääosin tavanomaista, mutta
keskimääräistä korkeampiakin kokonaisravinnepitoisuuksia
esiintyi. Ylemmät vesikerrokset olivat hapekkaita, mutta
alemmissa vesikerroksissa happitilanne oli paikoitellen
heikentynyt tai huono. Heikentyneen happitilanteen
seurauksena pohjanläheiset pitoisuudet nousivat paikoitellen,
mutta merkittävää sisäistä kuormitusta ei havaittu. Varkaiden
tehtaiden kuormitusvaikutuksia ei ollut Ykspuun
havaintopaikalla selvästi havaittavissa. Akonniemen
edustalla jätevesipuhdistamon vaikutus näkyi alempien
vesikerrosten typpipitoisuuksien nousuna. Veden
hygieeninen laatu oli pääsääntöisesti hyvää.
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14.6.2021: Haukiveden yhteistarkkailutulokset keväältä
2021. Havaintopaikoilta Huruslahti, Ykspuu, Akonniemi ja
Siitinselkä näytteet otettiin vesipatsaan puolivälistä,
voimakankaan ja Pirtinvirran näytteet pelkästään
päällysvedestä. Muilta havaintopaikoilta näytteet otettiin
päällys- sekä alusvedestä. Happinäytteet ovat kaikki päällysja alusvedestä.
Kevään näytteenotossa vedenlaatu oli tarkkailtavilta
muuttujilta pääosin keskimääräistä.
Kokonaisravinnepitoisuudet olivat havaintopaikoilla pääosin
keskimääräisiä ja yleisesti alhaisella tasolla.
Kokonaisfosforipitoisuus oli lievästi koholla
Voimakanavassa ja Heposelällä päällysvedessä. Akonniemen
havaintopaikalla ravinnepitoisuudet olivat tavanomaista
alhaisempia, mutta muita havaintopaikkoja lievästi
korkeampia, viitaten lievään puhdistamon
kuormitusvaikutukseen. Näytteet otettiin toukokuun
loppupuolella (26.5.).
Envineer Oy
21.10.2021: Rantasalmen Kolkonpääntiellä sattui 13.10.2021
öljyvahinko, kun traktorin jarrujärjestelmästä pääsi
vuotamaan hydrauliöljyä soratielle arviolta 120 – 150 litraa.
Kohteessa toteutettiin vahingon jälkeen pelastuslaitoksen
toimesta öljyntorjuntatyö, jossa näkyvillä ollut öljy
imeytettiin turpeeseen ja turpeet sekä tien pinnassa ollut
öljyinen maa-aines kuorittiin pois ja toimitettiin myöhemmin
Varkauteen Riikinnevan jätekeskukseen. Toimitettu maaainesmäärä oli noin 21 tonnia. Vahinkopaikalta otettujen
maanäytteiden kokonaishiilivetypitoisuudet alittivat VNa:n
214/2007 mukaisen öljyhiilivedyille C10-C40 asetetut
kynnysarvot. Näin ollen öljyvahingon jälkeen tehdyt toimet
öljyn poistamiseksi tiealueelta voidaan todeta riittäviksi eikä
alueella ole tarvetta jatkotoimenpiteille tai jälkitarkastuksille.
MUUT ASIAT:
Aluehallintovirasto
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- 3.9.2021: Päätös pengertien rakentamisesta Haukiveden
Haapaselän Pienen Pehesaaren ja Iso Pehesaaren väliseen
salmeen, Joroinen.

Etelä-Savon ELY-keskus
- 19.10.2021: Kehotus poistaa Säynetjoen vesilaitoksen
säännöstelypadon eteen lisätty murske
- 13.9.2021: Ilmoitus johdon vesistönalitus ilmoituksen
vastaanottamisesta, sähkösiirtojohdon asettaminen
painotettuna vesistöön Haukivedellä (Kustonselkä)
- 30.7.2021: Ruoppausilmoitus koskien kiinteistöä 681-42713-32).
- 19.7.2021: Ilmoitus vesistönalitusilmoituksen
vastaanottamisesta Haukivedellä (Porosalmi)
- 2.7.2021: Niittoilmoitus koskien kiinteistöä 681-876-28-2
- 6.5.2021: Ilmoitus ojituksesta ja sen
vesiensuojelurakenteesta koskien kiinteistöä 681-430-35-1.
Varsinais-Suomen ELY-keskus
- 19.5.2021: Luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin
mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitetun lintulajin pesien
hävittämistä kiinteistöllä kiinteistöllä 681-412-23-14.
Maa- ja metsätalousministeriö
- 28.5.2021: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen
juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta
tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen estämiseksi.
Metsähallitus
- 16.9.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen
rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla
koko maassa.
- 29.6.2021: Lupa kalasääsken ja merikotkan pesien
tarkastamiseen sekä poikasten rengastamiseen ja
mittaamiseen.
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- 22.6.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon
Metsähallituksen hallinnoimilla suojeluun varatuilla ja muilla
alueilla koko maassa.
- 24.5.2021: Kalasääsken pesien tarkastus ja poikasten
rengastaminen Linnansaaren kansallispuistossa.
- 18.1.2021: Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen
Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
Sulkava
Ramboll Oy
1.10.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu
elokuulta 2021. Jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailua on
teteutettu Sulkavan jätevedenpuhdistamon käyttö-,
kuormitus- ja velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti.
Tarkkailussa ja tulosten raportoinnissa on noudatettu
ympäristölupavaatimusten lisäksi valtioneuvoston asetuksen
888/2006 yhdyskuntajätevesien ohjearvoja. Puhdistamon
puhdistetut jätevedet johdetaan noin 200 metrin pituista
purkuputkea pitkin avo-ojaan, josta vedet laskevat Saimaan
Tanlahteen.
Elokuun tarkkailussa ei havaittu levää eikä todettu
enterokokkibakteereja. Kaikissa otetuissa näytteissä vesi oli
kirkasta, väritöntä ja hajutonta. Happitilanne oli hyvä ja
syvänteiden alusvedessä ei esiintynyt happivajetta. Veden
laadussa ja ravinnepitoisuuksissa ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia aikaisempaan. Yleiseltä
käyttöluokitukseltaan veden laatu oli erinomaista tai hyvää.
27.9.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailun näytekerta elokuulta 2021. Sulkavan
jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 25.-26.8.2021
kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten
perusteella.
Puhdistamolle oli tuotu erityisen paljon umpikaivolietettä.
Typpipitoisuus oli tavallista korkeampi tulevassa vedessä,
mutta lähtevässä vedessä pitoisuus oli normaalilla tasolla.
Puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset
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pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Myös Vna 888/2006:n
vaatimukset täyttyivät näytekerralla.
24.9.2021: Sulkavan Kommerkyläntien varrella sijaitsevalla
kiinteistöllä 768-412-1-70 tapahtui 28.6.2021 muuntajarikko,
jonka yhteydessä muuntajassa olleet öljyt pääsivät
maaperään. Kohteelle tehtiin 29.6.2021 katselmus ja
maaperän haitta-ainetutkimus, jossa todettiin pilaantuneen
maaperän kunnostustarve. Kohteen pilaantuneen maaperän
kunnostus suoritettiin massanvaihtona 5.-6.7.2021.
Vahingosta maaperään päätyneet öljyt poistettiin riittävällä
tarkkuudella poislukien muuntajapylväiden välissä olevan
poikkipuun vierestä ja alapuolelta, jonne jouduttiin jättämään
kaivuteknisistä syistä öljyhiilivetypitoisuudeltaan (C10-C40)
470 mg/kg olevaa maa-aineista 0,3 m³. Kohteelle laaditun
riskitarkastelun perusteella jääneestä pilaantuneesta maaaineksesta ei arvioida aiheutuvan haittaa tai vaaraa kohteen
ympäristölle ja terveydelle. Kohteelle ei ole tällä hetkellä
tarvetta jatkotoimenpiteille. Öljyhiilivedyillö pilaantuneet
maa-ainekset tulee huomioida, mikäli kohteelle tehdään
maankaivuuta. Kiinteistö merkitään Valtakunnalliseen
Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI).
25.8.2021: Sulkavan suljetun kaatopaikan velvoitetarkkailun
tulokset huhti-, kesä- ja elokuulta 2021. Kaatopaikka sijaitsee
noin 2,5 kilometriä Sulkavan keskustasta lounaaseen ja se
toimi yhdyskuntajätteiden loppusijoituspaikkana vuosina
1976 – 2001. Kaatopaikan tarkkailut on tehty voimassa
olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.
Näytteet otettiin jätetäytön sisäistä vettä edustavasta
havaintoputkesta (PV1), ympäristön pohjavettä edustavasta
havaintoputkesta (PV2), Linnanvuorentie 156
talousvesikaivosta, suotovesialtaasta (Pt1) ja Mittapadosta
(Pt2). Vuonna 2015 Ramboll Finland Oy:lle siirtyneen
tarkkailun jälkeen, täytön sisäisen veden havaintoputkesta
PV1 saatiin otettua vesinäyte ensimmäisen kerran.
Kuitenkaan kaikkia tarkkailuohjelman mukaisia analyysejä ei
pystytty tekemään pienen nestemäärän vuoksi. Ympäristön
pohjavettä kuvaavassa havaintoputkessa (PV2) pH oli 5,9 oli
hieman happamampi kuin aikaisemmin. Muutoin merkittäviä
muutoksia aikaisempaan ei todettu laboratorioanalyyseissä.
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Talousvesikaivossa, Linnanvuorentie 156, pH 6,1 oli myös
hieman aikaisempaa happamampi pH:ta lukuun ottamatta
talousveden laatuvaatimukset ja suositukset täyttivät
analysoitujen parametrien osalta. Elokuussa suotovesialtaassa
todettiin aikaisemmasta selkeästi kohollaan oleva
kokonaistypen pitoisuus. Myös sähkönjohtavuus ja
sinkkipitoisuus olivat aikaisempaa korkeammat. Mittapadolla
veden hygieeninen laatu oli heikko, fekaalisia koliformeja
todettiin 500 mpy/100 ml. Vedenlaatuun oli vaikuttanut
todennäköisesti edellisellä viikon runsaat sateet.
18.8.2021: Sulkavan Jukajärven leiri- ja harjoitusalueen
jätevesien imeytyskentän pohjaveden tarkkailun tulokset.
Imeytyskenttä on rakennettu vuonna 2019 ja se sijaitsee
vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella
(Hympyräkangas) ja siksi käsiteltyjen jätevesien vaikutusta
seurataan pohjaveden laatuun läheisestä
pohjavedentarkkailuputkesta. Näytteet otettiin 17.5.2021 ja
19.7.2021. Tuloksien mukaan kloridipitoisuus oli selkeästi
pienempi ja typpipitoisuus hieman pienempi kuin vuoden
2020 tuloksissa. Muita merkittäviä muutoksia vedenlaatuun
liittyen ei todettu.
10.8.2021: Sulkavan Iisalon Reunatiellä tapahtui
marraskuussa 2020 öljyvuotovahinko, jolloin kuorma-autosta
oli päässyt vuotamaan vähäinen määrä polttoöljyä tielle.
Maaperään päätyneet öljyt poistettiin massanvaihtona
16.7.2021, jolloin poistettiin pilaantunutta maa-ainesta noin 6
tonnia, joka toimitettiin Nousialan Jäteasemalle
Savonlinnaan. Tehdyillä toimenpiteillä saatiin poistettua
tienpintaan päätynyt öljy. Kunnostetulle alueelle ei jäänyt
öljy- tai bensiinihiilivetyjen pitoisuuksia, joista voisi aiheutua
haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lisäksi kunnostuskohteen
viereisestä talousvesikaivosta otettiin vesinäytteet öljy- ja
bensiinijakeiden selvittämiseksi ja tulosten mukaan
kaivoveteen ei ollut kulkeutunut öljyä.
14.6.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailun tulokset kesäkuulta 2021. Sulkavan
jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 1.-2.6.2021
kerättyjen vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten
perusteella.

38

RANTASALMEN KUNTA
Ympäristölautakunta
(Rantasalmi, Sulkava)

PÖYTÄKIRJA
§ 27

2/2021

04.11.2021

Kevään tilanne saostuskemikaalin annostuksen, Matalan
pH:n ja kiintoaineen karkaamisen osalta on tulosten
perusteella normalisoitunut. Syynä oli saostuskemikaalin
syöttöreleen rikkoutuminen, jolloin saostuskemikaalia oli
syötetty, mutta se ei näkynyt raportissa. Rikkoutuneen releen
tilalle on vaihdettu uusi. Puhdistamon toiminta täytti
ympäristöluvan mukaiset pitoisuus- ja
poistotehovaatimukset. Myös Vna 888/2006 mukaiset
vaatimukset täyttyivät.
17.5.2021: Sulkavan jätevedenpuhdistamon
velvoitetarkkailun huhtikuun näytekerran uusintanäyte
toukukuulta 2021. Sulkavan jätevedenpuhdistamon toimintaa
tarkkailtiin uusintanäyttein 3.-4.5.2021 kerättyjen
vuorokauden kokoomanäytteiden analyysitulosten
perusteella.
Vuotovesiä tulee puhdistamolle edelleen paljon (noin 100
m³/d). Prosessinhoitaja oli puolittanut saostuskemikaalin
määrän, mutta silti jäännösalumiinin pitoisuus oli erittäin
korkea. Hapan alumiinikemikaali laski pH-arvon tasolle 4,6.
Kiintoaineen osalta ei saavutettu pitoisuusvaatimusta. Muilta
osin puhdistamon toiminta täytti ympäristöluvan mukaiset
pitoisuus- ja poistotehovaatimukset. Vna 888/2006 mukaiset
vaatimukset täyttyivät poislukien kiintoainepitoisuus.
MUUT ASIAT:
Etelä-Savon ELY-keskus
- 12.5.2021. Ilmoitus johdon vesistönalitusilmoituksen
vastaanottamisesta ja johdon asentaminen pohjaan Sulkavan
Saimaan Tanlahdella.
- 31.5.2021. Ilmoitus johdon vesistönalitusilmoituksen
vastaanottamisesta ja johdon asentaminen painotettuna
Sulkavan Lehmilahdella (768-405-1-9, 768-408-6-9, 768876-19-1).
- 16.6.2021. Luonnonsuojelualueen perustaminen
(Majavakallion luonnonsuojelualue).
- 16.6.2021. Luonnonsuojelualueen perustaminen
(Jyrkkärannan luonnonsuojelualue).
Maa- ja metsätalousministeriö
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- 28.5.2021: Juoksutuksen lisääminen Saimaan ja Vuoksen
juoksutussäännön perusteella normaalista poikkeavasta
tulvasta odotettavissa olevien vahinkojen estämiseksi.
Metsähallitus
- 16.9.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja lintujen
rengastamiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla
koko maassa.
- 29.6.2021: Lupa kalasääsken ja merikotkan pesien
tarkastamiseen sekä poikasten rengastamiseen ja
mittaamiseen.
- 22.6.2021: Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon
Metsähallituksen hallinnoimilla suojeluun varatuilla ja muilla
alueilla koko maassa.
- 18.1.2021: Tutkimusluvat (perhostensuojelutoimintakunta
ja pistiäistyöryhmä) näytteenottoon ja liikkumiseen
Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.
Vaasan hallinto-oikeus
1.1.2021: Vaasan hallinto-oikeuden päätös 27.10.2021 /
21/0054/1 maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa. Valitus
Rantasalmen ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva,
Sulkava) myöntämästä 22.3.2019 (14.3.2019 § 7) maa-ainesja ympäristöluvasta Palin Granit Oy:lle. Vaasan hallintooikeus on hylännyt valitukset enemmälti, mutta on päättänyt
muuttaa ympäristöluvan lupamääräyksiä melun ja tärinän
sekä niiden tarkkailun osalta ja lisännyt lupaan uuden
määräyksen koskien hulevesien käsittelyä ja johtamista.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 11, § 12, § 13, § 22, § 25, § 26, § 27

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Rantasalmen kunnanvirastoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisu vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Sulkava)
Rantasalmen kunta
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2/2021

Poikkitie 2
58900 Rantasalmi
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
faksi: 015-440 720
puh. 040 161 5000
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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
Rantasalmen kunnanvirastosta.
Pöytäkirja on nähtävillä Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja
kunnanvirastolla Rantasalmen kunnan verkkosivuilla ja
kunnanvirastossa sekä kopio Sulkavan kunnanvirastossa.
11.11.2021 .
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 23, § 24
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin
kirjeen saapumispäivänä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, että ne
ovat perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi toimittaa
myös lähetin tai postin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava
valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena
edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös
ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa.
Maksu
Vaasan hallinto-oikeus perii käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.
Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: Pl 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 VAASA
sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Valituskirjelmän liitteet
Valitusasiakirjoihin on liitettävä:
1) muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet
2) päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä
3) selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta
4) muutosvaatimusten perusteet
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Rantasalmen kunnan kirjaamosta.
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi
015 440 720 (faksi)
040 161 5000 (vaihde)
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