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Pöytäkirja nähtävillä
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen
tiistaina 21. toukokuuta 2019.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 64

Kuntalain 103 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Esityslista on lähetetty toimielimen päättämällä tavalla neljä päivää ennen
kokousta.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen sekä tiedoksi antaminen kunnan jäsenelle
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 65

Rakennus- ja ympäristölautakunnan § 5 päätöksen mukaan
pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja sen
tarkastaa kaksi kokouksessa
tehtävään nimettyä jäsentä.
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa
kuntalain 140 §:n mukaisesti.
Pöytäkirja tarkastetaan 20. toukokuuta 2019 ja tarkastettu pöytäkirja
julkaistaan kaupungin tietoverkossa 21. toukokuuta 2019.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan
tarkastajiksi jäsenet Ralf Hellsberg ja Kalle Tekkala.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 66

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on toimitettu kokouksen esityslista.
Hallintosäännön 147 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, ellei toimielin muuta päätä.
Hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai
jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä
käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää käsitellä asiat ennalta jaetun
esityslistan mukaisesti.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Ympäristönsuojelun yleis- ja kohdeavustukset vuonna 2019
26/02.05.01.03.00/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 67
Valmistelija: ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck, heidi.veck@salo.fi, 02
778 7800
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristövalvonnan talousarvioissa on
varattu 5 000 € ympäristönsuojelua tukevien toimintojen avustamiseen.
Avustusten hausta on ilmoitettu Salon kaupungin ja ympäristönsuojelun
nettisivuilla sekä kaupungin yhteisilmoituksella Salon Seudun Sanomissa
27.2.2019. Hakuaika päättyi 29.3.2019 klo 12.00.
Avustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 8 kpl, joista 2 on
kohdeavustushakemusta ja 6 yleisavustushakemusta. Kaikkien
hakemusten yhteissumma on 11 620 €.
Hakemukset ovat nähtävissä ympäristönsuojelussa ja rakennus- ja
ympäristölautakunnan kokouksessa.
Avustusten myöntämisperusteista on päättänyt rakennus- ja
ympäristölautakunta 08.02.2017 (§ 18). Avustusten myöntämisperusteissa
todetaan, että avustettavan toiminnan tulee tukea ympäristönsuojelua.
Yleisavustusta voidaan myöntää vain 50 % hakijan toiminnan arvioiduista
menoista.
Yleisavustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan talous, oma
varainhankinta, arvioidut menot, muu Salon kaupungilta saatu tuki, sekä
työllisyyttä parantavat toimet.
Hakijoina ovat vuonna 2019 seitsemän eri järven suojeluyhdistykset ja
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry.
Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry on hakijoista ainoa, joka toimii
koko kaupungin alueella. Tällä perusteella Salon Seudun
Luonnonsuojeluyhdistys ry:lle voidaan myöntää koko sen hakema summa.
Yksittäisten järvien suojeluyhdistysten toimet ja hankkeet ovat yhtä
arvokkaita eikä niitä ole mahdollista asettaa tärkeysjärjestykseen. Järvien
suojeluyhdistysten hakemat summat ovat huomattavan suuria jaettavaan
rahamäärän verrattuna. Koska hakemusten yhteissumma on merkittävästi
yli jaettavan kokonaissumman eikä toimintoja voida asettaa
paremmuusjärjestykseen, jaettavan summan jako tasan kaikkien
hakijoiden kesken on järkevintä. Avustuksena jaettava summa on noin 39
% haetusta avustussummasta.
Valmistelijan ehdotus:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää vuoden 2019
ympäristönsuojelun avustukset alla olevan taulukon mukaisesti.
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Kohdeavustukset
Yhdistys

Käyttökohde

Varesjärven Hoito Kivimassan lisääminen pohjapadon
ry
tueksi helikopterilla padon
kallistumisen estämiseksi.
Ylisjärven hoito- Ylisjärven hoitokalastus
yhdistys ry

Saatu Haettu Ehdotus
avustus €
€
v. 2018

1440

1000

395

2500

985

Yleisavustukset
Yhdistys

Käyttökohde

Salon Seudun
Luonnonsuojeluyhdistys ry

Yhdistyksen toiminnan tukemiseen.
Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia, näyttelyjä ja retkiä. SSLY valmistaa linnun- ja lepakonpönttöjä
sekä siilin talvehtimispesiä ja pitää
yllä suurta talviruokintapaikkaa Vuohensaaressa
Pernjärven vesis- Järvenhoitosuunnitelman teko ja
tön suojeluyhdis- täytäntöönpano.
tys ry
Naarjärven
Vesistönsuojeluun perustuvaan
Suo-jeluyhdistys toimintaan. Toimintaohjeiden
r.y.
laadinta järven käyttäjille. Veden
laadun, kala- ja rapukannan sekä
vedenpinnan korkeuden seuranta.
Luennoitsijan hankinta
Lehmijärven Suo- Koekalastus, suojelutyön jatkuvuus,
jeluyhdistys ry
perustoimintojen säilyttäminen ja
kehittäminen. Vedenseurannan,
vedenlaadun ylläpitävien ja
edistävien toimenpiteiden
suunnittelu ja aikataulutus kaudelle
2019-2020.
Lammenjärven
Lammenjärven vedenlaadun
suojeluyhdistys ry seurannan otto- ja analysointikulut,
roskakalojen pyyntiverkot, järven
laskeutusaltaiden huolto- ja
kunnostuskulut. Korvenmäen
kaatopaikan läheisyys (1 km) vaatii
vedenlaadun muutosten seurannan
säännöllisesti.
Kiskon
Ruoko-kala -hanke, ruovikon niitto,
Kirkkojärven
vieraslajin isosorsimo poisto,
hoitoyhdistys ry
hoitokalastuksen tehostaminen,
kalan käytön lisääminen
ihmisravinnoksi.

Saatu Haettu
avustus €
v. 2018

Ehdotu
s
€

900

700

700

710

1500

590

1300

1000

395

2400

945

1020

400

1500

590

650

yht. 5000

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
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Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää jakaa vuoden 2019
ympäristönsuojelua tukevat avustukset valmistelussa esitetyllä tavalla.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Strategian toteutumisen seurantaraportti 1/2019, rakennus- ja ympäristölautakunta
1495/02.02.02.00/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 68
Valmistelija: rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki,
janne.ranki@salo.fi, 02-778 2300, ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Veck,
puh. 02-778 7801, ympäristöterveyshuollon päällikkö Riitta Suutari,
riitta.suutari@salo.fi, puh. 02-778 4601, hankintapäällikkö Päivi Kohvakka,
puh. (02) 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi.
Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti palvelualueet raportoivat
valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta
kaupunginvaltuustolle kolme kertaa vuodessa. Kuluvan vuoden
ensimmäinen seurantaraportti käsitellään valtuustossa kesäkuussa ja se
tulee olla valmiina viimeistään 17.5.2019 mennessä.
Tällä ajanjaksolla kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tuloskortilla
esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne
palvelualueet, joille tehtävä on kortissa vastuutettu (raportointi 1-4).
Kaupunginhallituksen tuloskorttiin merkitään myös tavoitteen toteutumisen
nykyvaihe. Palvelualueet laativat tuloskortille esitettyjen tavoitteiden
toteutumisen ja yleisen kuvauksen toimialueen merkittävimmistä
tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolta. Kaupunginhallituksen
tuloskortissa ei ole tavoitteita rakennus- ja ympäristölautakunnalle.
Lautakunnan tuloskorttien toteutumisen seurantaa ei vuonna 2019
raportoida, koska kyseisiä tuloskortteja ei ole tehty lautakuntatasolle.
Palvelualueiden raporttien tulee olla lyhyitä, informatiivisia ja konkreettisia
sekä esitysasultaan selkeitä. Mikäli tavoitteita ei ole saavutettu, tulee
raportissa arvioida toteutumisajankohta tai selvittää, miksi tavoitetta ei voi
saavuttaa. Jos tavoite on saavutettu vain osittain, tulee kertoa miltä osin
tavoitteet on saavutettu ja miltä osin ne ovat saavuttamatta.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan 1. seurantaraportti sekä selvitys
talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja tehtäväaluetasolla on
esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli huhtikuun lopulla
(tilanne 6.5.2019) menojen osalta 31 % ja tulojen osalta 37 %. Tilanne voi
vielä muuttua, sillä huhtikuun kausi sulkeutuu 15.5. Tämän perusteella
lautakunnan talous näyttäisi toteutuvan arvioidun mukaisesti. Talouden
säästöohjelma tulee myös vaikuttamaan lautakunnan talousarvion
toteutumiseen.
Tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin. Rakentamisen volyymi on
ollut alkuvuodesta ennakoitua vilkkaampaa. Ympäristönsuojelussa on
alkuvuodesta laskutettu suurin osa tämän vuoden maa-ainesottolupien
valvontamaksuista, jotka koskevat koko vuoden valvontaa.
Ympäristöterveydenhuollon osalta alkuvuoden maksutuottojen ajankohtaa
suurempi määrä johtuu siitä, että tupakkavalvonnan vuosimaksu on peritty
alkuvuodesta. Huhtikuun valvontamaksuja on toisaalta vielä osin
laskuttamatta. Kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon osalta
maksutuotoissa ollaan tavoitteiden mukaisella tasolla, sillä alkuvuodessa
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tarkastustoiminta oli valvontaohjelmavaihdoksen ja yhden
terveystarkastajan virkavapaan vuoksi vähän normaalia vähäisempää.
Valvontaeläinlääkärin viran kulut peritään aluehallintovirastosta jälkikäteen
ja niiden laskutus on tehty vasta tammi-helmikuun osalta, joten siltä osin
myyntituottoja on saamatta vaikka kulut ovat jo toteutuneet.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen
strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.4.2019 ja esittää
seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
Liitteet

Liite 1

Strategian toteutumisen raportti liite, rakennus- ja ympäristölkt
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Jaana Haapasalon valtuustoaloite tuulivoimaloiden meluhaittojen tutkimiseksi
971/00.02.50/2019
Kaupunginvaltuusto 04.03.2019 § 44
Jaana Haapasalo teki seuraava valtuustoaloitteen:
"VALTUUSTOALOITE TUULIVOIMALAN MELUHAITTOJEN
TUTKIMISEKSI
Tuulivoimala-alueiden suojavyöhykkeen lähimpään asutukseen tulisi olla
kaksi kilometriä. Salon Märynummella kahden kilometrin alueella
voimaloista on 457 taloutta. Turun AMK:n/TTL:n tekemässä tutkimuksessa
kahden kilometrin etäisyydellä Märynummen tuulivoimaloista asuvista 30
prosenttia koki tuulivoimalamelun häiritsevänä. Melu on osalle asukkaista
aiheuttanut muun muassa unihäiriöitä. Alueen asukkaat ovat vaatineet
melumittauksia, joita ei ilmeisesti tuulivoimatoimijoiden vastustuksen takia
ole toteutettu.
Terveydensuojelulain 27 § edellyttää, että terveyteen vaikuttaviin ongelmiin
on puututtava välittömästi. Lain pykälän mukaan ”Jos asunnossa tai
muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja,
pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai
muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa
asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen
johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on
ryhdyttävä viipymättä”.
Alueella asuvat ovat myös arvioineet, että tuulivoimalatoimijat ovat
esittäneet Salon kaupungille liian pienet meluarvot rakennusluvat
saadakseen. Asukkaiden mukaan meluarvoksi on esitetty
rakennuslupavaiheessa 107,5 dB, vaikka valmistajan omien teknisten
asiakirjojen mukaan se on 110,3 dB.
Ehdotan, että Salon kaupunki teettää Salon Märynummella viipymättä
sisämelumittaukset. Mittausten tekijäksi tulee valita puolueeton taho, jolla
ei ole kytköksiä tuulivoimatoimijoihin.
Salossa 4. maaliskuuta 2019
Jaana Haapasalo
Kaupunginvaltuutettu"
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 69
Valmistelija: terveystarkastaja Sami Saari, sami.saari@salo.fi, 044 778 46
07 ja ympäristöterveyshuollon päällikkö Riitta Suutari, riitta.suutari@salo.fi,
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044 778 4601
Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti 13.9.2017 velvoittaa Restuuli
Oy:n ja Tuuliwatti oy:n yhteisvastuullisesti suorittamaan sisä- ja ulkotilan
melumittaukset Märyn alueella kolmen kiinteistön piha-alueella ja
sisätiloissa. Lautakunta perusteli päätöstään sillä, että
ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajien tulee olla
tietoisia toiminnan ympäristölle aiheuttamista vaikutuksista.
Terveydensuojelulain 2 §:n 2 momentin mukaan elinympäristöön
vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa
terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä.
Lautakunnan käsityksen mukaan melusta saadut uudet selvitykset
osoittivat, että Märyn tuulivoimaloiden aiheuttama melu saattaa
häiriintyvissä kohteissa ylittää säädetyt raja-arvot.
Restuuli oy ja Tuuliwatti Oy hakivat muutosta rakennus- ja
ympäristölautakunnan päätökseen. Vaasan hallinto-oikeus on 30.3.2019
antanut ulkomelun osalta ratkaisun, jonka mukaan Restuuli Oy ja
Tuuliwatti Oy velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan melumittaus
yhden kiinteistön piha-alueella. Restuuli Oy velvoitettiin lisäksi
suorittamaan melumittaus kahden kiinteistön piha-alueilla. Ratkaisun
mukaan ulkomelumittaukset on suoritettava 30.9.2019 mennessä ja ne
tulee tehdä ympäristöministeriön ohjeen mukaisina ja mittausten
suorittajien tulee olla luotettavia alan toimijoita. Turun hallinto-oikeus ei ole
antanut vielä ratkaisuaan sisämelun osalta, mutta päätös on tulossa
lähiaikoina.
Tuulivoimaloiden melumittausten suorittamista kaupungin toimesta on
käsitelty jo aiemmin, kun Osmo Friberg ym. valtuutetut tekivät 21.8.2017
aloitteen määrärahojen varaamiseen Märyn tuulivoimaloiden
melumittausten suorittamiseksi. Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi
käsityksenään kokouksessa14.2.2018 § 25, että tuulivoimaloiden
ylläpitäjien tulee kustannuksellaan järjestää tarvittavat melumittaukset.
Tässä yhteydessä todettiin myös, että jos kaupunki kustantaisi Märyn
melumittaukset, tulisi sen menetellä samoin muidenkin tuulivoimapuistoihin
liittyvien meluvalitusten osalta.

Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa käsityksenään, että
tuulivoimaloiden ylläpitäjien (toiminnanharjoittajien) tulee kustannuksellaan
järjestää tarvittavat melumittaukset.
Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja
edelleen -valtuustolle, että se merkitsee aloitteeseen valmistellun
vastauksen tiedokseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Ympäristösuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle,
Maankaatopaikan ympäristölupa, Kivarix Oy, 734- 660-1-136
1406/11.01.00.01/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 70
Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi, 02 778
7806.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Salon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa vireillä olevaan ympäristölupahakemukseen koskien Kivarix Oy:n puhtaiden maiden maankaatopaikkaa (loppusijoituspaikka) ja ylijäämämaiden läjityspaikkaa kiinteistöllä
734-660-1-136. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Lausuntoa on pyydetty 23.5.2019 mennessä. Asian diaarinumero on ESAVI\7672\2019.
Lupahakemus
Kivarix Oy hakee lupaa täyttää vanha maa-ainesten ottamisalue puhtailla
maa-aineksilla, joille ei ole hyötykäyttöä. Alueelle otetaan myös vastaan
läjitettävää maa-ainesta, jota voidaan käyttää myöhemmin maanrakennuskohteissa kuten maisemoinnissa, tiepenkoissa, meluvalleissa ja kenttien
pohjarakenteissa. Maamassat ovat moreenia, savea, silttiä, sekä harju- ja
kalliokiviaineksia yms. Ylijäämämaita käsitellään tarvittaessa kaivinkoneen
lisälaitteella ja seulomalla.
Toiminta-alue sijaitsee Salon kaupungissa Kaukelmaan kylässä tilalla
Muurlansora 1:136. Kiinteistön pinta-ala on 5,8 ha ja täyttöalueen 4,2 ha.
Toiminta-alue ei sijaitse pohjavesialueella. Läheiseen Piiljärveen on 170
metriä kiinteistön rajalta. Toiminta-alueen ja järven välissä on n. 15 metriä
korkea hiekkaharjanne. Lähimmät vapaa-ajan asunnot tai vakituisessa
käytössä olevat asuinrakennukset ovat 90 - 100 metrin etäisyydellä hankealueesta etelään ja itään. Lisäksi ranta-alueella on kaupungin uimaranta ja
erilaisten yhteisöjen vapaa-ajan viettopaikkoja. Länsipuolella lähin vakituinen asuinrakennus on n. 700 metrin etäisyydellä hankealueesta.
Toiminnan on arvioitu kestävän 5 - 15 vuotta. Päivittäinen toiminta-aika on
klo 7 - 20. Raskasta liikennettä on 5 - 25 rekka-autoa vuorokaudessa, ja
ne kulkevat kantatieltä 110 omasta liittymästä hankealueelle.
Alueen kokonaistäyttötilavuus on 250.000 m3rtr (rtr= todellinen rakennetilavuuden mukainen kuutiomäärä) ja vuotuinen tuotava massamäärä on n.
51.000 tn (n. 25.000 m3). Täytön maksimikorkeus on tasolla +80,00. Täyttömassat luiskataan kaltevuuteen 1:3 tasolle +79, jonka jälkeen laki loivennetaan ja taitteet pyöristetään säteellä 1:10. Täyttö tapahtuu kerrospengertäyttönä, jonka kerrospaksuus on 1,5 metriä. Huonosti koossa pysyvät saviset maat sijoitetaan karkeampien maamassojen väliin, mikäli niiden käyttö pintarakenteissa ei ole mahdollista. Lopuksi alue muotoillaan ja nurmetetaan sekä istutetaan lehti- tai havupuiden taimia.
Kiinteistöltä on otettu hiekkaa ja soraa vuodesta 1979 alkaen. Viimeisin 10
vuoden maa-aineslupa päättyi vuonna 2014. Alueelta otetusta sora- /hiekkamäärästä ei ole tietoa. Viimeisimmän lupakauden aikana vuonna 2006
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Muurlan tekninen lautakunta on hyväksynyt, että ottoalueen pohjoispää jää
tasoon +61, joka on noin 2 metriä pohjaveden pinnan yläpuolella.
Ympäristönsuojelun lausunto
Ympäristönsuojelu puoltaa hakemusta, mutta haluaa kiinnittää huomiota
seuraaviin asioihin.
Piiljärven pohjavesialue on poistettu pohjavesialueluokituksesta yhdyskuntien vedenhankintaan soveltumattomana jo Muurlan kunnan
aikana. Tulotien varressa vanhalla ottamisalueella pohjaveden suojakerros on alle 2 metriä. Pohjavedet purkautuvat pohjoisosasta läheiselle suolle. Savipitoisten maiden läjittäminen pohjoisosan matalalle
alueelle voi aiheuttaa pohjaveden samentumista ja virtaussuuntien
muuttumista.
Hankealueelta purkautuville pintavesille on rakennettava laskeutusaltaat, jotta lähtevän veden kiintoainesta saadaan vähennettyä. Laskeutusaltaiden veden laatua on tarkkailtava osana vesienvalvontasuunnitelmaa. Pohjan kallistukset on tehtävä siten, että pintavedet
kulkeutuvat laskeutusaltaisiin.
Pohjavettä on tarkkailtava ottamisalueella tai sen vieressä olevasta
pohjavesiputkesta. Putken on sovelluttava laadun tarkkailuun.
Seulontaa tai muuta meluavaa toimintaa ei tule sallia kesä-heinäkuussa arkisin kello 18 jälkeen, viikonloppuisin tai juhlapyhinä läheisen loma-asutuksen ja vakituisen asutuksen vuoksi. Kielto ei koske
kuljetuksia tai lastausta.
Alueelle tulevien maamassojen puhtaus on varmistettava säännöllisellä näytteenotolla ja aina epäiltäessä massojen puhtautta.
Täytöstä olisi tehtävä tarkempi suunnitelma, jossa varmistetaan alueen turvallisuus ja täytön vakaus.
Hakemuksesta puuttuu melumallinnus. Tärinävaikutuksia ei ole arvioitu lainkaan. Maamassojen pölyäminen on estettävä riittävästi.
Liitekartoista puuttuvat täytön suunta ja aloituskohta, alueelle tuotavien maamassojen varastointipaikka ja käsittelypaikka sekä koneiden /laitteiden säilytyspaikat. Työnaikaiset koneiden ja laitteiden säilytyspaikat on suojattava asianmukaisesti.
Vuosiraportti on toimitettava tiedoksi myös Salon kaupungin ympäristönsuojelulle.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa valmistelun mukaisen
lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevaan Kivarix
Oy:n hakemaan ympäristölupaan kiinteistöllä 734-660-1-136.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Lausuma ympäristöluvan 10-2011 lupamääräyksen 1 selventämiseksi, Elon Sora ja Sepeli Oy,
734-504-2-244
739/11.01.00.00.02/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 71
Valmistelija: ympäristöinsinööri Sirpa Sorsa, sirpa.sorsa@salo.fi,
02 778 7806.
Asia
Kyseessä on ympäristönsuojelulain (527/2014) 92 §:n mukainen kirjallinen
lausuma ympäristölupamääräyksen selventämiseksi.
Vireilletulo
Elon Sora ja Sepeli Oy on toimittanut ilmoituskirjeen Salon kaupungin
ympäristönsuojelulle 15.2.2019. Siinä haetaan louhimon ja murskaamon
ympäristöluvan lupamääräyksen 1 selventämistä ja täsmentämistä.
Lupapäätös ja -määräys, jota ilmoitus koskee
Salon rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt ympäristöluvan
(10-2011) Elon Sora ja Sepeli Oy:lle 9.11.2011 § 163. Lupaa on korjattu
14.12.2011 §178.
Lupamääräys 1 kuuluu seuraavasti: Murskauslaitteita esimurskauslaitteisto
mukaanlukien ei saa miltään osin sijoittaa Somerojanlähteen tärkeälle
pohjavesialueelle (1. luokka), joka on määritelty Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen julkaisussa Halikon kunnan pohjavesialueet (1999):
Murskauslaitos tulee sijoittaa ottamisalueen pohjalle.
Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti
Toiminta sijoittuu Salon kaupungin Nummen kylään kiinteistölle 2:244
(734-504-2-244). Alueelle on myönnetty myös maa-aineslupa kalliokiven
louhimiseen.
Pyynnön sisältö ja perustelut
Hakija pyytää tarkentamaan ympäristöluvan lupamääräystä 1. Hakijan
mukaan lupamääräyksen teksti "murskauslaitteita esimurskauslaitteisto
mukaanlukien," mahdollistaa erillisen esimurskauksen. Hakemusta
perustellaan myös tarpeella murskaustoimintojen uudelleen järjestämiseen
taloudellisesti kannattavaksi ja työteknisesti järkeväksi. Tällä hetkellä
sähköllä toimiva, kiinteä murskauslaitos sijaitsee kaukana
louhintarintauksesta eikä se ole louhimon pohjatasolla. Kiinteässä
laitoksessa louhe ensin esimurskataan, jonka jälkeen kiviaines
jälkimurskataan haluttuihin raekokoihin.
Liikkuvaa esimurskainta halutaan käyttää samanaikaisesti kiinteän
jälkimurskan kanssa. Louhe esimurskataan siirrettävällä
murskauslaitoksella ja hienot lajitteet murskataan lopulliseen raekokoon
kiinteällä laitoksella. Esi- ja jälkimurskaimet muodostavat toiminnallisesti
yhden laitoskokonaisuuden. Murskausprosessi eroaa vanhasta
prosessista ainoastaan esimurskan paikan osalta. Liikutettava esimurskain
toimii myös sähköllä, ja vastaa teholtaan kiinteän laitoksen esimurskainta.
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Murskauslaitos sijoitetaan laitosalueen pohjalle, ja Somerojanlähteen
pohjavesialueen ulkopuolelle.
Vaihtoehtoisesti koko murskausprosessi voidaan tehdä pelkästään
siirrettävällä laitoksella, jolloin kiinteä laitos ei ole käytössä. Kiinteää
murskauslaitosta tai sen esimurskaa ei kuitenkaan pureta, sillä
myöhemmin voi olla tarpeen käyttää kiinteää murskalaitosta kokonaisena.
Päästöt ja haitat ympäristöön vähenevät, kun murskauslaitos pystytään
sijoittamaan louhitun alueen pohjalle varastokasojen ja louhitun seinämän
taakse. Välimatka murskaamolta kasvaa Salakallion leirintäalueeseen,
jolloin haitat pienevät herkästi häiriintyviin kohteisiin. Luvan haltija teettää
melumittaukset lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, jos se on tarpeen.
Valmistelijan esitys:
Lupaviranomaisena toimiva Salon rakennus- ja ympäristölautakunta antaa
ympäristölupapäätöksen (10-2011) 14.12.2011 § 178 lupamääräystä 1
selventävän ja täydentävän lausuman:
Liikuteltava sähköinen murskauslaitos tai sen esimurskain voidaan sijoittaa
lupa-alueelle. Se voidaan sijoittaa louhimon luvassa hyväksytylle
pohjatasolle huomioiden vähintään neljän metrin suojaetäisyys
pohjaveteen. Liikuteltavaa tai kiinteää murskauslaitosta ei saa miltään osin
sijoittaa Somerojanlähteen tärkeälle pohjavesialueelle. Murskauslaitoksen
suojaus on tehtävä lupamääräyksen 25 mukaisesti. Mobiililaitoksen on
täytettävä ympäristöluvassa olevat muut lupamääräykset.
Uusi melumittaus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on tarpeen, jos
murskauslaitoksen melupäästöjen epäillään ylittävän Valtioneuvoston
ohjearvot.
Perustelut
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 92 §:n mukaan lupaviranomainen voi
toiminnanharjoittajan tai valvontaviranomaisen pyynnöstä saattaa
ympäristöluvan tiedot ajan tasalle antamalla asiasta kirjallisen lausuman.
Lausuma voidaan antaa, jos se on merkitykseltään selventävä, eikä sillä
muuteta luvan tosiasiallista sisältöä niin, että muutoksesta voisi aiheutua
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka muutosta kenenkään
oikeuteen tai etuun.
Lupahakemuksessa on esitetty kiinteää murskauslaitosta, mutta
nykyaikainen tekniikka mahdollistaa murskaamisen siirrettävällä laitteella.
Louhinta-alueilla on muutettu kiinteitä murskauslaitoksia liikkuviksi
laitoksiksi ilman erillisiä muutoshakemuksia, sillä muutosta on pidetty
vähäisinä. Luvan tiedot saatetaan siis ajan tasalle ja selvennetään
murskauksessa tapahtuneita vähäisiä toiminnallisia muutoksia.
Rakennus- ja ympäristölautakunta selventää lupamääräystä lausumasta
ilmenevin asioin. Alkuperäinen määräys on jäänyt tulkinnanvaraiseksi
laitteiston kokoonpanon osalta. Luvan selventäminen ei aiheuta
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa vaikka muutosta kenenkään etuun
tai oikeuteen.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 92 §, 223 §
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Hallintolaki (434/2003) 59 §
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 19 §
Muutoksenhaku
Kirjalliseen lausumaan ei ole muutoksenhakuoikeutta, koska lausuma ei
ole valituskelpoinen päätös.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa valmistelun mukaisen
ympäristölupapäätöksen (10-2011) 14.12.2011 § 178 lupamääräystä 1
selventävän ja täydentävän kirjallisen lausuman.
Perustelut, sovelletut oikeusohjeet ja muutoksenhaku ilmenevät
valmistelusta.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Lausunto Turun hallinto-oikeudelle tupakkalain vastaisten tuotteiden myynnin kieltämisessä
ja uhkasakon asettamisessa
793/11.02.04.06/2019
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 72
Valmistelija: kaupunginlakimies, Antti Mäkelä, antti.makela@salo.fi ja puh.
02 778 2302.
Tiivistelmä asian taustasta
Salon Höyry Oy pitää myynnissä sähkötupakoinnin erikoisliikkeessään
nikotiinittomia niin sanottuja makunesteitä, jotka mainitaan
elintarvikelisäaineiksi ja joita kehotetaan kokeilemaan ja yhdistelemään
muihin tuotteisiin ennakkoluulottomasti.
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on tupakkalain
säännösten nojalla kieltänyt 13.3.2019 §:ssä 45 Salon Höyry Oy:tä
myymästä sähkötupakoinnin makunesteitä ja samalla kiellon tehosteeksi
on asetettu uhkasakko.
Salon Höyry Oy on valittanut edellä mainitusta päätöksestä
hallinto-oikeudelle perusteenaan, että valvontaviranomainen on tulkinnut
lakia laajentavalla, lainsäätäjän tarkoituksen kanssa ristiriidassa olevalla
tavalla. Valittaja katsoo, että sen myynnissä pitämät kyseiset tuotteet ovat
elintarvikearomeita ja että niiden käyttötarkoitus on ruokien ja juomien
maustamisessa.
Valitusasian oikeudellinen arviointi
Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto on havainnut kyseiset
makunesteet tupakkalain 24 §:ssä tarkoitetuiksi sähkötupakan
makunesteiksi.
Asiasta on lisäksi saatu 3.4.2019 Valviran eli sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontaviraston kannanotto. Se toteaa, että yleisesti tupakoinnissa
käytettävien makujen esiintyminen makunesteissä viittaa
sähkötupakkatuotteisiin ja tupakointiin.
Sovellettavat säännökset
Tupakkalain 11 §:n 1 momentin 1 kohta, 24 §:n 1 momentin 2 kohta ja 25
§ kieltävät yhdessä myymästä tai muutoin luovuttamasta kuluttajalle
höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä, jolla on tunnusomainen
maku. Lain 25 §:ssä todetaan nimenomaisesti, että tupakkatuotteiden
myynti ja luovutusrajoitukset koskevat nimenomaisesti myös nikotiinittomia
nesteitä silloin, kun niillä on käyttötarkoituksen yhteys tupakoinnin kanssa.
Rajoitusten taustalla on lainsäätäjän tarkoitus terveysriskien
ehkäisemiseen.
Tunnusomaisen maun sisältävien nesteiden myynti sähkötupakoinnin
erikoisliikkeessä viittaa tuotteen käyttötarkoitukseen tupakkatuotteena.
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Tupakoinnin erikoisliikkeessä käyttötarkoituksen yhteyttä on pidettävä
kuluttajan kannalta ilmeisenä.
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalla on näin ollen oikeus
kieltää sähkötupakoinnissa käytettäväksi tarkoitettujen, tunnusomaisen
maun sisältävien nesteiden myynti.
Johtopäätökset valittajan valitusperusteisiin
Valittaja on valituksensa yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaisesti
todennut, että Suomi on lainsäädännössään ulottanut tupakkatuotteita
koskevat tupakkalain 11 §:n kiellot ja rajoitukset saman lain 25 §:ssä
esitetyllä laajennuksella koskemaan myös nikotiinittomia makunesteitä.
Valitusperusteissa todetaan myös, ettei myytävä tuote olisi
höyrystettäväksi tarkoitettu. Salon Höyryn myymälässä makunesteet on
sijoitettu erilleen muista sähkötupakoinnin höyrystin tai höyrystettävistä
tuotteista. Valittajan kannan mukaan pelkkä sijoitus sähkötupakoinnin
myymälään ei luo käyttötarkoituksen yhteyttä. Valittaja vetoaa tässä
yhteydessä hallintolain yhdenvertaisen kohtelun vaatimukseen ja
viranomaistoimivallan käyttämiseen vain hyväksyttäviin tarkoituksiin. Tältä
osin voidaan todeta se seikka, että valittajan olisi mahdollista toimia
tupakka-alan erikoisliikkeenä säännösten mukaisesti. Viranomaisen
kieltojen taustalla ovat tupakkalain 1 §:n 1 momentissa mainitut
hyväksyttävät päämäärät, eli myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta
aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden
käytön loppumisen tavoittelu.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa
terveydensuojeluviranomaisena Turun hallinto-oikeudelle valmistelun
mukaisen valitusperusteet kiistävän lausuman.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Julkisuuslain mukaan salassa pidettävien viranhaltijapäätösten rajaaminen otto-oikeuden
ulkopuolelle
1430/00.02.01.00/2019
Kaupunginhallitus 29.04.2019 § 182
Valmistelija: Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen,
irma.nieminen@salo.fi, puh. 044 778 2020
Kaupunginhallitus 08.04.2019 § 167:
"Hallintojohtaja selosti, että on havaittu prosessivirhe niiden
viranhaltijapäätösten osalta, joissa on julkisuuslain mukainen salassa
pidon peruste. Nämä päätökset eivät ole julkaistuneet otto-oikeuden
käyttämistä varten toimielinten kokousintraan. Valtaosa näistä päätöksistä
ovat sellaisia, että niihin ei ole otto-oikeutta, mutta osaan niistä on
otto-oikeus. Hallintojohtaja selosti niiden päätösten sisältöä, joihin olisi ollut
otto-oikeus.
Hallintojohtaja totesi, että on kaksi vaihtoehtoa prosessin osalta:
Järjestelmään toteutetaan asetukset, joiden kautta salassa pidettävät
viranhaltijapäätökset viedään toimielimen kokousjärjestelmään tai
toimielimet rajaavat nämä päätökset otto-oikeuden ulkopuolelle.
Kaupunginhallitus päätti lähettää asian valmisteltavaksi siten, että salassa
pidettävät viranhaltijapäätökset voitaisiin rajata otto-oikeuden
ulkopuolelle."
Otto-oikeudella tarkoitetaan kaupunginhallituksen oikeutta ottaa
käsiteltäväkseen asia, jossa kaupungin organisaatiossa alempi
viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain
92 §:ssä. Hallintosäännössä on määrätty vastaavasta oikeudesta
koskemaan myös lautakuntia ja liikelaitoksen johtokuntaa.
Otto-oikeuden ulkopuolelle jäävät ne päätökset, jotka tehdään kunnan
lakisääteisillä tehtäväalueilla. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi erilaiset
lupa-asiat, kuten rakennusluvat ja muut ympäristöluvat, sekä yksilön
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja oppilaan opetusta koskevat asiat.
Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 9 rajannut otto-oikeuden ulkopuolelle
henkilöstöhallinnolliset päätökset lukuun ottamatta vakituiseen
palvelussuhteeseen rekrytointia ja harkinnanvaraista palkan määritystä
koskevia päätöksiä.
Valtaosa julkisuuslain perusteella salassa pidettävistä
viranhaltijapäätöksistä ovat sellaisia, että niihin ei kuntalain mukaan ole
toimielimen otto-oikeutta. Salassa pidettävät päätökset, joihin olisi
otto-oikeus ovat useimmiten yksilöä koskevia ja niiden salassa pito
perustuu mm. siihen, että päätökset sisältävät terveystietoja tai henkilön
taloudellista asemaa koskevia tietoja. Tällaisia ovat mm. osa
vahingonkorvauspäätöksistä. Viranhaltijapäätösten laatimista koskevan
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prosessin yksinkertaistamiseksi ja yksilöä koskevien salassa pidettävien
tietojen suojaamiseksi esitetään, että kaupunginhallitus ja muut toimielimet
rajaisivat salassa pidettävät viranhaltijapäätökset otto-oikeuden
ulkopuolelle.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää rajata julkisuuslain mukaan salassa pidettävät
viranhaltijapäätökset otto-oikeuden ulkopuolelle ja suosittelee, että muut
toimielimet tekevät vastaavan päätöksen.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 73
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää kaupunginhallituksen
suosituksesta rajata julkisuuslain mukaan salassa pidettävät
viranhaltijapäätökset otto-oikeuden ulkopuolelle.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Viranhaltijapäätökset
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 74

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousjärjestelmään on julkaistu
ajalla 10.4. - 14.5.2019 tehdyt viranhaltijapäätökset.
Toimielimellä on oikeus ottaa käsiteltäväkseen asia, jossa alempi
viranomainen on tehnyt päätöksen. Otto-oikeudesta säädetään kuntalain
92 §:ssä.
Hallintosäännön 48 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan
käsiteltäväksi voi päättää lautakunta tai sen puheenjohtaja,
apulaiskaupunginjohtaja tai kaupunkikehitysjohtaja.
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy päätökset täytäntöön
pantaviksi siltä osin kuin ne kuntalain mukaan ovat otettavissa
lautakunnan käsittelyyn.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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Tiedoksi tulleet
Rakennus- ja ympäristölautakunta 15.05.2019 § 75

Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Marika Korpela, marika.korpela@salo.fi,
02 778 2307 ja lupasihteeri Pirkko Isoviita-Reiman, pirkko.isoviita@salo.fi,
02 778 7808.
Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:
ESAVI/5424/2019, 8.4.2019, päätösnro 141/2019. Etelä-Suomen
aluehallintovirasto on tarkistanut Nalkintiellä kiinteistöllä 734-707-2-1
olevan broilerikasvattamon ympäristöluvan voimassa olevien
BAT-päätelmien vuoksi. 755/11.01.00.01/2019
MH 1783/2019/05.04.01, 2.4.2019. Metsähallitus on antanut tutkimusluvan
näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. Lupa oikeuttaa
luvanhaltijan näytteenottoon kääväkkäistä ja muista sienistä sellaisilla
Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden
rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty. Lupa on voimassa
1.6.2019-31.12.2020. 1437/11.01.04.01/2019
MH 2235/2019/05.04.01, 11.4.2019. Metsähallitus on antanut
tutkimusluvan ympäristöhallinnon kasvityöryhmälle näytteenottoon ja
liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja
suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. Lupa oikeuttaa luvanhaltijan
kasvityöryhmän työhön liittyvään putkilokasvien havainnointiin ja
näytteenottoon lajien määrittämistä ja havaintojen dokumentoimista
varten sellaisilla Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla, joiden
rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty. Lupa on voimassa
13.5.2019-31.12.2023. 1437/11.01.04.01/2019
ESAVI/422/2019, 12.4.2019, päätösnro 148/2019. Etelä-Suomen
aluehallintovirasto rauettaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen
6.5.2003 myöntämän Kuusjoella Hämäläisen kylässä olevan lihasikalan
ympäristöluvan. Rakennettua etäsäiliötä lukuun ottamatta ympäristöluvan
mukaista toimintaa ei ole aloitettu eikä olla alkamassa.
970/11.01.00.01/2019
VARELY/2630/2017, 12.4.2019. Varsinais-Suomen ELY-keskus on saanut
valmiiksi pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustyön, joka koskee Salon
alueella sijaitsevia pohjavesialueita. Muutokset ovat osa jatkuvaa
pohjavesialueiden luokittelutyötä. Salon kaupungin alueella tehtiin
seuraavat muutokset: 1-luokan pohjavesialueiksi luokitellaan 26
pohjavesialuetta ja 2-luokan pohjavesialueiksi 25 pohjavesialuetta. Uusia
1E-luokan pohjavesialueita luokitellaan 9 pohjavesialuetta ja 2E-luokaan
luokitellaan 7 pohjavesialuetta. Salon alueelle syntyy lisäksi 1 uusi
E-luokan alue sekä 4 pohjavesialuetta poistetaan luokittelusta. Lisäksi
usean pohjavesialueen rajausta muutetaan. 3446/11.03.03.01/2018
Muurlan- ja Perniönjoen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2018,
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Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 15.4.2019 nro
22-19-2581.
MH 720/2019, 24.4.2019. Metsähallitus antaa Vaskion metsästysseura
ry:lle luvan valkohäntäpeuran, supikoiran sekä minkin metsästykseen
Karhunperänrahkan (734-891-1-8, 73 ha) ja Kaksossuon (734-891-1-5,
223 ha) luonnonsuojelualueilla. Lupa on voimassa 1.8.2019–31.12.2029.
Lupaa ei myönnetä villisian metsästykseen. 1559/11.01.04.01/2019
VARELY/2004/2019, 26.4.2019. Poikkeuslupa luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitetun ja EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitetun eläinlajin
rauhoitussäännöksistä. Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa luvan Alleco
Oy:n nimeämille henkilöille uhanalaisen vuollejokisimpukan esiintymisen
kartoitusta varten kaikkiin Espoo-Salo-Turku oikoratahankkeen linjauksen
vesistönylityskohteisiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella
22.4.-31.12.2019. 1608/11.01.04.01/2019
VARELY/2066/2019, 30.4.2019. Poikkeuslupa luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitetun ja EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) ja V tarkoitetun lajin
rauhoitussäännöksistä. Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa luvan
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Freshabit Life –hankkeen nimeämille
henkilöille rauhoitetun vuollejokisimpukan ja raakun/jokihelmisimpukan
käsittelyyn ja tilapäiseen haltuun ottamiseen tutkimus- ja
suojelutarkoituksessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on selvittää
vuollejoki- ja jokihelmisimpukoiden esiintymistä, määrää, kuntoa ja kokoa
Kiskonjoen ja Karvianjoen valuma-alueilla. Lupa on voimassa 31.12.2020
asti. 1654/11.01.04.01/2019
VARELY/2067/2019, 30.4.2019. Poikkeuslupa luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitetun ja EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) tarkoitetun eläinlajin
rauhoitussäännöksistä. Varsinais-Suomen ELY-keskus antaa luvan
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Freshabit Life –hankkeen nimeämille
henkilöille rauhoitetun vuollejokisimpukan seurantatutkimukseen Perniön
Asteljoen koskialueella. Hanke on saanut poikkeusluvan vuonna 2018
vuollejokisimpukoiden siirtoon vesistökunnostuksen tieltä. ELY-keskus
edellytti silloin päätöksessään seurantaa. Lupa on voimassa 31.12.2020
asti. 1655/11.01.04.01/2019
VN/2638/2019, 30.4.2019. Ympäristöministeriö on antanut Halikon
metsästysyhdistys ry:lle luvan supikoiran poistamiseen Vaisakon
luonnonsuojelualueella sijaitsevasta luolastosta. Lupa on voimassa
1.6.2019-1.6.2024. 1664/11.01.04.01/2019
MH 2278/2019/05.04.01, 30.4.2019. Metsähallitus on antanut
tutkimusluvan näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa
olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa. Lupa
oikeuttaa ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmän työhön liittyvään
hämähäkkien ja niiden loisten sekä punkkien, lukkien, valeskorpionien,
juoksujalkaisten, kaksoisjalkaisten, sokkojuoksiaisten, harvajalkaisten,
maasiirojen, esihyönteisten kuin myös kaksi- ja kolmisukahäntäisten
havainnointiin ja näytteenottoon lajien määrittämistä ja havaintojen
dokumentoimista varten sellaisilla Metsähallituksen hallinnassa olevilla
suojelualueilla, joiden rauhoitusmääräyksissä näytteenotto on kielletty.
Lupa on voimassa 3.6.2019-31.12.2023. 1437/11.01.04.01/2019
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MH 2614/2019/05.04.01, 6.5.2019. Metsähallitus on antanut
Metsähallituksen Luontopalveluille luvan valkoselkätikkojen ja muiden
tikkojen rengastamiseen sekä liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa
olevilla suojelualueilla ja niiden rajoitusalueilla Rannikon, Järvi-Suomen ja
Pohjanmaa-Kainuun luontopalvelujen alueilla. Lupa on voimassa
10.6.2019-31.12.2023. 1690/11.01.04.01/2019
Rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:
67
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 77, 24101 Salo
puh. 02 7781
sähköposti: kirjaamo@salo.fi
käyntiosoite: Hornintie 2 - 4, 24800 Halikko
aukioloajat: ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45
Pykälät:
67
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valitusaika
päivää

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite
ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204, 65101 Vaasa

Pykälät

Valitusaika

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle,
on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi
ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä taikka eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §).

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postinumero

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postinumero

Pykälät

Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Jos
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos asianosainen on laissa
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
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Oikeudenkäyntimaksu on 2 050 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 140 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa
muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta
510 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua,
se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoja
1)

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
_______
Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

