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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 33 01.06.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAYML § 33 

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 26.5.2017. Todettiin läs nä-
oli jat: pu heen joh ta ja, varapuheenjohtaja, 5 jäsentä ja 3 varajäsentä.

  Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 34 01.06.2017

Pöytäkirjantarkastajat

RAYML § 34 

Ehdotus: Valitaan kokouksen sihteeri.

  Lars Bäcklund ja Pasi Laiho valitaan pöytäkirjantarkistajiksi. Pöy-
tä kir jan tar kis tus on keskiviikkona 7.6.2017 sähköisesti.

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Heidi Lyytikäinen.

  Lars Bäcklund ja Pasi Laiho valittiin pöytäkirjantarkistajiksi. Pöy-
tä kir jan tar kis tus on keskiviikkona 7.6.2017 sähköisesti.

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 35 01.06.2017

Esityslistan hyväksyminen

RAYML § 35 

Ehdotus: Kokouskutsun mukana jaettu asialista hyväksytään kokouksen esi-
tys lis tak si.

Päätös: Kokouskutsun mukana jaettu asialista hyväksyttiin kokouksen esi-
tys lis tak si.

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 36 01.06.2017

Oikaisuvaatimus koskien rakennuslupaa 2017-14

371/10.03.00/2017

RAYML § 36 Valmistelija ja esittelijä: vt. johtava rakennustarkastaja Miia Hen-
to, puh. 040 641 2401

xx.xx on tehnyt oikaisuvaatimuksen 22.4.2017 Loviisan kau pun-
gin ra ken nus- ja ympäristölautakunnalle koskien ra ken nus lu paa
2017-14. 

Rakennusluvalla 2017-14 myönnetään lupa hevossuojan/ tal li ra-
ken nuk sen ra ken ta mi seen siihen liittyvine piharakenteineen Lo vii-
san Hommansbyn ky lään. Alueella ei ole oikeusvaikutteista kaa-
vaa. 

Talli rakennetaan vanhan liittymän kohdalle, eikä neljän hevosen
tal li ei li sää merkittävästi liikennettä. Alue on maaseutua ja he vo-
set sopivat maa seu dul le. Rakennusvalvonta on tehnyt kaksi kat sel-
mus ta rakennuspaikalle. 

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty sijainnin olevan huono johtuen
ve sis tö jen lä hei syy des tä. Ympäristönsuojelumääräysten mukaiset
suo ja etäi syy det ve sis töi hin täyttyvät. 

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty monia yksityiskohtaisia vaa ti-
muk sia tal lin, ulkotarhojen ja ratsastuskentän ominaisuuksista. Ra-
ken nus val von ta ei vas taa eläintensuojelusta. Valvontaeläinlääkäri
te kee mahdolliset tal li tar kas tuk set. 15.5.2017 ra ken nus hank kee-
seen ryhtynyt on toimittanut ra ken nus val von taan tarkemmat suun-
ni tel mat tallirakennuksesta.

Olen pyytänyt Tavasbyn vesiosuuskunnalta vesi- ja vie mä ri lin jo-
jen si jain nin. Linjat on lisätty asemapiirrokseen ja eivätkä ne kulje
ra ken nuk sen alla.

Rakennusvalvonnan toimivaltaan ei kuulu hukkakauran pois ke rää-
mi sen val von ta.

Hakijalle on rakennusluvassa myönnetty maankäyttö- ja ra ken nus-
lain 144. §:n mukainen aloituslupa, ennen kuin lupapäätös on saa-
nut lainvoiman. Ha ki ja voi aloittaa rakentamisen asettamalla 5 000
eu ron vakuuden, jonka tur vin rakennuspaikka voidaan saattaa al-
ku pe räi seen tilaansa, mikäli lupa ei saa lainvoimaa.

Liite 21 Rakennuslupa 2017-14
 Ympäristönsuojelutarkastajan lausunto 20.3.2017
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 Oikaisuvaatimus 22.4.2017
 Päivitetyt suunnitelmat 15.5.2017

Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei riittäviä perusteita
lu pa pää tök sen kumoamiseen tai muuttamiseen ei ole esitetty ja
hyl kää oi kai su vaa ti muk sen.

  Liite 21 Rakennuslupa 2017-14
   Ympäristönsuojelutarkastajan lausunto 20.3.2017
   Oikaisuvaatimus 22.4.2017
   Päivitetyt suunnitelmat 15.5.2017

Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei riittäviä perusteita
lu pa pää tök sen kumoamiseen tai muuttamiseen ei ole esitetty ja
hyl kää oi kaisuvaa timuksen.

  Liite 21 Rakennuslupa 2017-14
   Ympäristönsuojelutarkastajan lausunto 20.3.2017
   Oikaisuvaatimus 22.4.2017
   Päivitetyt suunnitelmat 15.5.2017

 Jakelu: Muistuttaja

 Tiedoksi: Hakija

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 37 01.06.2017

Loviisanjoen uoman kunnostaminen, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

20/11.01.01/2017

RAYML § 37 Valmistelijat: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, puh.
0440 555 373, ja ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh.
0440 555 413.

Loviisanjoen perkausyhteisö hakee vesilain mukaista lupaa Lo vii-
san joen uo man kunnostamiseksi yhteensä 15 640 metrin matkalta.
Alu eel la on esiin ty nyt jo useana vuotena ylivirtaamakausien ai kai-
sia tulvia ja haittaa lii an korkeasta vedenpinnasta. Tulvavesi valtaa
vuo sit tain jopa 70–120 ha laa jui sen viljelyalan. Tulvimisen seu-
rauk se na ravinteita ja kiintoainesta huuh tou tuu viljelyalueilta huo-
mat ta via määriä Loviisanjokeen ja edelleen Itä me reen. Tulvat hait-
taa vat myös viljelyä, heikentävät teiden ja radan pe rus ra ken tei ta ja
ai heut ta vat vahinkoja rakennuskannalle.

Uoman parannushanke toteutetaan hakemuksen mukaan luon non-
mu kai sin ve si ra ken nus me ne tel min mm. uomaan muotoiltavalla
ali ve si uo mal la, tois puo li se na tulvatasanteellisena kaivuna ja avo-
ve si aluei den lisäämisellä. Työ ai kais ta kiintoainekuormitusta on
tar koi tus vähentää ensisijaisesti jo ki uo maan rakennettavien sy vän-
tei den ja laskeutusallasrakenteiden avulla. Kai vu mas sat käytetään
esi mer kik si peltojen notkopaikkojen tasausmaina. Han ke on tar-
koi tus toteuttaa kalatalous sekä luonnon ja maiseman mo ni muo toi-
suus huomioiden, ja niihin positiivisesti vaikuttaen.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluyksikön edustaja on osal lis-
tu nut han ke työ ryh män suunnittelukokouksiin. 

Esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Heidi Lyytikäinen, puh. 0440
555 373

Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen alue hal lin-
to vi ras tol le seuraavan lausunnon Loviisanjoen perkausyhteisön lu-
pa ha ke muk ses ta Lo vii san joen uoman kunnostamisesta (Dnro
ESA VI/520/2017):

  Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että hanke on tar peel li-
nen, ja pitää hy vä nä ratkaisuna sitä, että hanke on tarkoitus to teut-
taa luonnonmukaisin kui va tus me ne tel min. Hakemuksen mukaan
suun nit teil la on runsaasti eri lai sia toimenpiteitä. Hankkeen ja toi-
men pi tei den edistymistä tulee siksi seu ra ta tarkkaan, ja lu pa pää-
tök ses sä on paikallaan edellyttää hakijalta ra por toin ti vel vol li suut ta
vi ran omai sil le myös hankkeen aikana. Esimerkiksi tark kai lu pis tei-
den näytteenottotulokset on toimitettava viranomaisille tiedoksi
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myös hankkeen aikana.

  Kaivumassojen läjityspaikkoja ei ole määritelty hakemuksessa.
Suun ni tel maa tulee täydentää tältä osin, jotta massoja ei läjitetä
niil le sopimattomiin paik koi hin.

  Parannussuunnitelman mukaan hankealueella ei ole poh ja ve si-
aluei ta, mutta Lo vii san joen uoma rajoittuu paaluvälillä 1 700–noin
3 200 Panimonmäen 1. luo kan pohjavesialueeseen. Tällä paa lu vä-
lil lä uomaa on hakemuksen mu kaan tarkoitus kaivaa yläjuoksulta
kat sot tu na vasemmalta puolelta, jolloin myös kaivumassat si joi tet-
ta neen uoman vasemmalle puolelle poh ja ve si alu een ulkopuolelle.
Poh ja ve si aluei ta sijaitsee uoman läheisyydessä myös paa lu vä lil lä

  3 200–5 000 (Panimonmäen 1. luokan pohjavesialue) ja paa lu vä-
lil lä 16 600–17 600 (Andersbyn 1. luokan pohjavesialue). Kai vu-
mas so ja ei tu le sijoittaa pohjavesialueille.

  Hakemuksen mukaan jokiuoman varteen rakennetaan syvänteitä ja
las keu tusal tai ta työn aikaisen kiintoainekuormituksen vä hen tä mi-
sek si. Vain yksi al las on merkitty karttoihin, eikä hakemuksesta il-
me ne, mitä las keu tusal tail le on tarkoitus tehdä hankkeen val mis tu-
mi sen jälkeen. 

  Parannussuunnitelmassa mainitaan vain yksi säilytettävä puu ryh-
mä (Myl ly kos ki). Puuryhmät suojaavat vesieliöstöä liialliselta au-
rin gon paah teel ta, ja nii tä tulee pyrkiä säilyttämään joen varrella
myös muualla. Puuryhmillä on mer ki tys tä myös maisemalle ja
luon non monimuotoisuudelle.

  Myllykosken alueella on tarkoitus leventää jokiuomaa. Le ven net-
tä väl lä alu eel la ja/tai aivan sen vieressä sijaitsee maakunnallisesti
ar vok kaak si luo ki tel tuun perinnebiotooppikokonaisuuteen (På val-
sin laitumet) kuuluva ran ta niit ty (Uudenmaan perinnemaisemat,
Alu eel li set ympäristöjulkaisut 178, Suo men ympäristökeskus ja
Uu den maan ympäristökeskus 2000). Pe rin ne biotoop pi on huo-
mioi ta va kaivumassojen sijoittamisessa.

Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen alue hal lin-
to vi ras tol le seuraavan lausunnon Loviisanjoen perkausyhteisön lu-
pa ha ke muk ses ta Lo vii san joen uoman kunnostamisesta (Dnro
ESA VI/520/2017):

  Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että hanke on tar peel li-
nen, ja pitää hy vä nä ratkaisuna sitä, että hanke on tarkoitus to teut-
taa luonnonmukaisin kui va tus me ne tel min. Hakemuksen mukaan
suun nit teil la on runsaasti eri lai sia toimenpiteitä. Hankkeen ja toi-
men pi tei den edistymistä tulee siksi seu ra ta tarkkaan, ja lu pa pää-
tök ses sä on paikallaan edellyttää hakijalta ra por toin ti vel vol li suut ta
vi ran omai sil le myös hankkeen aikana. Esimerkiksi tark kai lu pis tei-
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den näytteenottotulokset on toimitettava viranomaisille tiedoksi
myös hankkeen aikana.

  Kaivumassojen läjityspaikkoja ei ole määritelty hakemuksessa.
Suun ni tel maa tulee täydentää tältä osin, jotta massoja ei läjitetä
niil le sopimattomiin paik koi hin.

  Parannussuunnitelman mukaan hankealueella ei ole poh ja ve si-
aluei ta, mutta Lo vii san joen uoma rajoittuu paaluvälillä 1 700–noin
3 200 Panimonmäen 1. luo kan pohjavesialueeseen. Tällä paa lu vä-
lil lä uomaa on hakemuksen mu kaan tarkoitus kaivaa yläjuoksulta
kat sot tu na vasemmalta puolelta, jolloin myös kaivumassat si joi tet-
ta neen uoman vasemmalle puolelle poh ja ve si alu een ulkopuolelle.
Poh ja ve si aluei ta sijaitsee uoman läheisyydessä myös paa lu vä lil lä
3 200–5 000 (Panimonmäen 1. luokan pohjavesialue) ja paa lu vä-
lil lä 16 600–17 600 (Andersbyn 1. luokan pohjavesialue). Kai vu-
mas so ja ei tu le sijoittaa pohjavesialueille.

  Hakemuksen mukaan jokiuoman varteen rakennetaan syvänteitä ja
las keu tusal tai ta työn aikaisen kiintoainekuormituksen vä hen tä mi-
sek si. Vain yksi al las on merkitty karttoihin, eikä hakemuksesta il-
me ne, mitä las keu tusal tail le on tarkoitus tehdä hankkeen val mis tu-
mi sen jälkeen. 

  Parannussuunnitelmassa mainitaan vain yksi säilytettävä puu ryh-
mä (Myl ly kos ki). Puuryhmät suojaavat vesieliöstöä liialliselta au-
rin gon paah teel ta, ja nii tä tulee pyrkiä säilyttämään joen varrella
myös muualla. Puuryhmillä on mer ki tys tä myös maisemalle ja
luon non monimuotoisuudelle.

  Myllykosken alueella on tarkoitus leventää jokiuomaa. Le ven net-
tä väl lä alu eel la ja/tai aivan sen vieressä sijaitsee maakunnallisesti
ar vok kaak si luo ki tel tuun perinnebiotooppikokonaisuuteen (På val-
sin laitumet) kuuluva ran ta niit ty (Uudenmaan perinnemaisemat,
Alu eel li set ympäristöjulkaisut 178, Suo men ympäristökeskus ja
Uu den maan ympäristökeskus 2000). Pe rin ne biotoop pi on huo-
mioi ta va kaivumassojen sijoittamisessa.

 Jakelu:  Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 38 01.06.2017

Oikaisuvaatimus koskien rakennuslupaa 2017-26

375/10.03.00/2017

RAYML § 38 Valmistelija ja esittelijä: vt. johtava rakennustarkastaja Miia Hen-
to, puh. 040 641 2401

xx.xx on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.4.2017 Lo vii san kau pun-
gin ra ken nus- ja ympäristölautakunnalle koskien ra ken nus lu paa
2017-26. 

Rakennusluvalla 2017-26 myönnetään lupa talousrakennukselle
Kul la-Lap po min rantaosayleiskaavan lomarakennuspaikalle. Ta-
lous ra ken nuk sel le on myön net ty poikkeamispäätös teknisessä lau-
ta kun nas sa 22.9.2015. Pää tök ses tä valitettiin hallinto-oikeuteen,
jos sa valitus hylättiin. Korkeimpaan hal lin to-oi keu teen ei myön-
net ty valituslupaa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyistä perustelluista vaatimuksista en-
sim mäi se nä kos ki talousrakennuksen sijoittelua. Asia on huo mioi-
tu jo lupapäätöksessä, kään tä mäl lä rakennus käyttäjiään kohti. Li-
säk si naapuriin päin oleva jul ki si vu on suljettu, toisin sanoen vail-
la ovia tai ikkunoita. Rakennus on ran ta vii van suuntainen, kään-
tyen käyttäjiään kohti, samassa linjassa kiinteistön mui den ra ken-
nus ten kanssa. Tieyhteys rinnetontille on luonteva ja vähiten
maas toon muutoksia aiheuttava.

Rakennuspaikan merkintä maastoon toteutettiin lupavaiheessa me-
ri ve den ol les sa jäässä. Keskivedenkorkeuden mukainen ran ta vii-
van mittaus ei on nis tu nut kunnolla, josta johtuen on mittaus nyt
suo ri tet tu uudelleen. Ra ken nuk sen nurkka on merkitty 20 metrin
etäi syy del le keskivedenkorkeuden mu kai ses ta rantaviivasta poik-
kea mis pää tök sen mukaisesti.

Hallintolain 50. §:ssä annetaan viranomaiselle oikeus korjata ra-
ken nus lu pa me net te lys sä tapahtunut virhe. Hakija haki ra ken nus lu-
van yhteydessä maan käyt tö- ja rakennuslain 144. §:n mukaista lu-
paa aloittaa rakentaminen ennen kuin rakennuslupa on saanut lain-
voi man. Lupapäätöksessä ei ole suoraan otet tu kantaa tähän. Ra-
ken nus lu pa on myönnetty hakemuksen mukaisesti lu vas sa mai ni-
tuin ehdoin. Hakija on hakenut aloituslupaa vielä uudestaan kir jal-
li ses ti maankäyttö- ja rakennuslain 144. §:n mukaisesti valitusajan
ku lues sa. 

Nyt rakennuslupaa täsmennetään niin, että hakijalle myönnetään
maan käyt tö- ja rakennuslain 144. §:n mukainen aloituslupa ennen
kuin lupapäätös on saa nut lainvoiman. Hakija voi aloittaa ra ken ta-
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mi sen asettamalla 5 000 eu ron vakuuden, jonka turvin ra ken nus-
paik ka voidaan saattaa alkuperäiseen ti laan sa, mikäli lupa ei saa
lain voi maa. 

Liite 22 Rakennuslupa 2017-26
 Oikaisuvaatimus liitteineen 11.4.2017
 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
 Hallinto-oikeuden päätös
 Poikkeamispäätös

Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei riittäviä perusteita
lu pa pää tök sen kumoamiseen tai muuttamiseen ei ole esitetty ja
hyl kää oi kai su vaa ti muk sen. Rakennus- ja ympäristölautakunta
myön tää maankäyttö- ja ra ken nus lain 144. §:n mukaisen aloit ta-
mis oi keu den  5 000 euron vakuutta vas taan ennen kuin lupapäätös
on saanut lainvoiman.

  Liite 22 Rakennuslupa 2017-26
   Oikaisuvaatimus liitteineen 11.4.2017
   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
   Hallinto-oikeuden päätös
   Poikkeamispäätös

Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, ettei riittäviä perusteita
lu pa pää tök sen kumoamiseen tai muuttamiseen ei ole esitetty ja
hyl kää oi kai su vaa ti muk sen. Rakennus- ja ympäristölautakunta
myön tää maankäyttö- ja ra ken nus lain 144. §:n mukaisen aloit ta-
mis oi keu den  5 000 euron vakuutta vas taan ennen kuin lupapäätös
on saanut lainvoiman.

  Liite 22 Rakennuslupa 2017-26
   Oikaisuvaatimus liitteineen 11.4.2017
   Korkeimman hallinto-oikeuden päätös
   Hallinto-oikeuden päätös
   Poikkeamispäätös

 Jakelu: Muistuttaja

 Tiedoksi: Hakija

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 39 01.06.2017

Viranhaltijapäätöksiä

RAYML § 39 
Valmistelijat ja esittelijät: vt. johtava rakennustarkastaja Miia
Hen to, puh. 040 641 2401 ja ympäristönsuojelusihteeri Hei di
Lyytikäinen, puh 0440-555 373.

1. Rakennustarkastajien päätökset 26.04. - 23.05.2017

Liite 23

2. Ympäristönsuojeluviranomaisten päätökset 27.04. - 24.05.2017

Liite 24

3. Vt. rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vastuualueen
pääl li kön pää tös 10.5.2017 § 1:

- Projektityöntekijän palkkaaminen ajalle 15.5.-12.11.2017 (Dnro
403/01.01.01/2017)

Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee kohdan 1. ja 2. vi ran-
hal ti ja pää tök set tiedoksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee kohdan 3. vi ran hal ti-
ja pää tök sen tiedoksi ja ilmoittaa ettei se kuntalain 92 §:n nojalla
käy tä ot to-oi keut taan.

  Liitteet 23, 24

Päätös: Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsi kohdan 1. ja 2. vi ran-
hal ti ja pää tök set tiedoksi.

  Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsi kohdan 3. vi ran hal ti ja-
pää tök sen tie dok si ja ilmoittaa ettei se kuntalain 92 §:n nojalla
käy tä otto-oikeuttaan.

  Liitteet 23, 24

 ---
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Rakennus- ja ympäristölautakunta § 40 01.06.2017

Tiedoksi

RAYML § 40 
1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 8.5.2017 (ESA-
VI/421/2017): Säh kö kaa pe lin asentaminen Taasianjoen alitse, La-
pin jär vi (Kymenlaakson säh kö verk ko Oy).

2. Lapinjärven kunta: Lapinjärven Kirkonkylän ja Porlammin taa-
ja man jä te ve den puh dis ta mot. Vesistövaikutusten tarkkailu 2016. 

3. Talouskatsaus

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 ---


