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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta
YMPLTK 30.08.2018 § 53
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan
jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja että kokouksessa on
yli puolet jäsenistä.
Kokouskutsu on postitettu 24.8.2018
RT päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Mäenpää ja Juha Rinkinen.
Pöytäkirja on tarkistettavissa 31.8.2018.

Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Puheenjohtajan esityksestä työjärjestystä muutetaan siten että,
pykälän 57 poikkeamishakemus jätetään huomiotta hakemuksen
ollessa tarpeeton ja pykälän kohdassa käsitellään kaavahankkeita.
Muilta osin RT ehdotuksen mukaan.
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Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta
YMPLTK 30.08.2018 § 54
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista. Sillä säädettäisiin
jatkossa ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun
vähimmäisvaatimuksista. Tähän saakka määräykset ympäristön
pilaantumisen
ehkäisemisestä
ja
ratkaistu
eläinsuojan
sijoituspaikasta on annettu ympäristöluvassa. Esitys liittyy
ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, jonka projektiryhmä
esitti tietyn kokoisten eläinsuojien siirtämistä suunnitteilla olleeseen
ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn, jonka
vuoksi ilmoitusmenettelyyn siirtyville eläinsuojille säädetään
toimialakohtainen asetus. Ilmoitusmenettelyn taustalla on hallinnon
sujuvoittaminen. Kuntaliitto on antanut lakiehdotukseen lausuntonsa
13.10.2017,
ja
se
on
luettavissa
osoitteessa:
https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2017/lausunto-luonnoksesta-hallit
uksen-esitykseksi-ymparistonsuojelulain-muuttamisesta. Lausunnot
pyydetään
lähettämään
ympäristöministeriöön
viimeistään
31.8.2018.
Lausunto
Ympäristöhallinnon prosesseihin mielletty raskaus liittyy enemmän
AVI:en pitkiin lupakäsittelyaikoihin ja korkeisiin käsittelymaksuihin.
Sitä vastoin kunnan ympäristönsuojelun hallinto on koettu
sujuvammaksi ja käsittelymaksut kohtuullisiksi. Lupien käsittelyajat
ovat, hyvin niukoista resursseista huolimatta, olleet kunnan
ympäristönsuojelussa noin puolet valtion käsittelyaikoja lyhyempiä.
Kunnassa ympäristöllisiin menettelyihin liittyvät viranomaiset
tarjoavat palveluita lähellä asiakasta yhdeltä luukulta. Lähellä
toimiminen on tärkeää sujuvan valvonnan ja yhteistyössä
asianosaisten kanssa toimimisen kannalta.
Viranomaisen näkökulmasta uusi menettely tuo lisätyötä uuden
menettelyn tuomiin säädösmuutoksiin ja käytäntöihin perehtymisen
takia jo ennestään mittavaksi kasvaneen ympäristönsuojelulain
mukaisen säädöspaketin päälle. Ilmoitus on tarkistettava, kuten
lupahakemuskin, eikä ilmoitusmenettelyn ja ympäristöluvan
käsittelyn hallinnollinen taakka juuri eroa toisistaan. Esitetty
ilmoitusmenettely ei sisällöltään vastaa ilmoittamista vaan on
eräänlainen lupakäsittely. Painopiste siirtyy jälkivalvontaan, kun
ennakollinen arviointi vähentyy. Esityksen mukainen uusi
ilmoitusmenettely lisäisi ennestään ympäristönsuojelun menettelyjen
kirjavuutta. Asetus on myös jäykempi mahdollisille tapauskohtaiselle
harkintavallalle. Eläinsuojien vähimmäisetäisyyksissä tulee olla
jatkossakin mahdollisuus paikallisten olosuhteiden huomioimiseen.
Vähimmäisetäisyyksissä
tulee
säilyttää
tapauskohtainen
Ptk tark. nimikirjaimet
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harkintamahdollisuus.
Esitysluonnoksessa
esitetään,
että
hakijalle
annettaisiin
mahdollisuus täydentää puutteellista ilmoitusta vain kerran. Jos
ilmoitusta ei täydennetä tai saada täydennyksellä tarpeeksi
kattavaksi,
ilmoitus
jätettäisiin
tutkimatta
ja
toiminnan
aloittamisoikeus raukeaisi. Käytännössä ympäristölupahakemuksia
joudutaan täydentämään lähes aina. Jos ilmoitusmenettely
joudutaan laittamaan vireille uudelleen koska tarvittavia tietoja ei
saada ensimmäisellä täydennyspyynnöllä, ei saavuteta haluttua
hallinnon keventämistä. Käsittelyn joustavuus siten kärsii verrattuna
ympäristölupamenettelyyn.
Käytännön
viranomaistyössä
kunnan
ympäristönsuojelussa
lupakäsittelyjen pituus johtuu aliresurssoinnista, eikä siihen uusi
ilmoitusmenettely
tuo
helpotusta.
Kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiselle on jatkuvasti siirretty uusia tehtäviä
ilman
rahoitusperiaatteen
noudattamista,
kuten
tässäkin
esitysluonnoksessa.
Valmistelija:

ympäristötarkastaja

Päätösehdotus:

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta antaa yllä olevan lausunnon
ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Jakelu

ympäristöministeriön lausuntopalvelu

Lisätietoja:

ympäristötarkastaja Hanna Honkanen,
sähköposti: etunimi.sukunimi@ruovesi.fi

Ptk tark. nimikirjaimet
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Ympäristöluvan lupamääräyksen mukainen suunnitelma maaperän suojauksesta
murskausaseman ja tukitoiminta-alueen suojauksesta, Rudus Oy
44/11.01.00/2016
YMPLTK 30.08.2018 § 55
Ruoveden ympäristölautakunta on myöntänyt Rudus Oy:lle
ympäristöluvan siirrettävän kiviaineksen murskaukseen 12.12.2017,
§ 106 Pohjan kylään, tiloille Jussinaho 2 (702-416-3-18) ja
Jussinaho 3 (702-416-4-12). Päätös on lainvoimainen.
Ympäristöluvan lupamääräyksen 8. mukaan:
Aggregaatti ja aggregaatin tarvitsema polttoainesäiliö ja –putket,
liikkuvan murskauslaitoksen polttoainesäiliöt sekä työkoneiden
polttoainesäiliöt ja –putket ja tankkausalue on sijoitettava alueella
käytettäviä kemikaaleja kestävällä vähintään 1 mm vahvuisesta
muovista tai vastaavan tiiveysasteen saavuttavasta materiaalista
rakennetulle suoja-alueelle, joka on täytetty vähintään 30 cm
paksuisella kerroksella hienojakoista maa-ainesta. Alue tulee
varustaa reunakorokkeella tai vastaavalla. Suoja-alueen alapuolinen
perusmaa on tasattava ja siitä on poistettava sellaiset kivet, jotka
voisivat rikkoa muovin. Suoja-alueelle kertyvät sadevedet tulee
johtaa eristeen päältä öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen
ulkopuolelle tai pumpata riittävän suureen umpisäiliöön tai
loka-autoon tai alue on katettava.
Suojarakenteet on pidettävä kunnossa ja niiden kunto on
tarkistettava päivittäin. Luvan saajan on toimitettava valvovalle
viranomaiselle
hyväksyttäväksi
suunnitelma
suojausrakenteiden tekemisestä hyvissä ajoin ennen toiminnan
aloittamista. Suunnitelmasta on käytävä ilmi maaperäsuojauksen
tekotapa ja suunnitelmaan tulee liittää asemapiirros, johon suojatut
alueet on merkitty. Maaperän suojarakenteiden tekemisestä on
ilmoitettava
valvovalle
viranomaiselle
ennen
niiden
rakentamista. Suoja-alueen rakentaminen tulee dokumentoida
ja suoja-alueen tulee olla tarkastettavissa ennen toiminnan
aloittamista. Jos luvan voimassaoloaikana suoja-alueen sijaintia
muutetaan, tulee luvan saajan toimia edellä esitetyllä tavalla.
Rudus Oy on toimittanut 20.6.2018 suunnitelman maaperän
suojauksesta tukitoiminta-alueen ja aggregaatin osalta kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen
hyväksyttäväksi.
Suunnitelmaa
päivitettiin 23.8.2018. Suunnitelma on liitteissä 1-3/ympltk
30.8.2018.
Rudus Oy:n 20.6.2018 toimittamaan suunnitelmaan pyydettiin
Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentti. ELY-keskus toteaa
Ptk tark. nimikirjaimet
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vastauksessaan 15.8.2018 mm., että suunnitelmasta jää
epäselväksi millainen suojaus aggregaatin alle laitetaan ja miten
estetään se, että vettä ei tule suojauksen alle. Suunnitelman
mukaan aggregaattikontissa on polttoainesäiliö. Luvan mukaan
tankkaus tulee tehdä suojatulta alueelta, jossa pohjalla tulee olla 1
mm kalvo tai vastaava 30 cm hienojakoista maata. Suojatulta
alueelta vedet tulee johtaa pois ja tämä pitäisi esittää
suunnitelmassa. Tankkaus pitää kokonaan tehdä suojatulta alueelta.
Valmistelija:

ympäristöinsinööri, ympäristötarkastaja

Päätösehdotus:

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta hyväksyy 23.8.2018
päivätyn suunnitelman maaperän suojauksesta tukitoiminta-alueen
ja aggregaatin osalta seuraavin huomioin:
Suoja-alueelle kertyvät vedet on pumpattava riittävän suureen
umpisäiliöön, josta vedet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai
vaihtoehtoisesti suoja-alue on katettava.
Rudus Oy:n suunnitelma maaperän suojauksesta tulee täyttää
ympäristöluvassa edellytetyt asiat.

Päätös:

Ehdotuksen mukaan.

Jakelu:

Rudus Oy
Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätietoja:

ympäristötarkastaja Hanna
etunimi.sukunimi@ruovesi.fi

Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Ptk tark. nimikirjaimet

Honkanen,

puh
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Poikkeamislupa kaavasta kiinteistölle 702-424-1-93
YMPLTK 30.08.2018 § 56
Kiinteistölle 702-424-1-93 haetaan poikkeuslupaa
kaavamääräyksistä omakotitalon rakentamiseksi RA-merkinnällä
olevalle rakennuspaikalle. Rakennuspaikka sijaitsee Ruhalan
kylässä, Tapiontien varrella. Rakennuspaikalla vaikuttaa Ruoveden
rantaosayleiskaava.
Kiinteistöllä sijaitsee purettava loma-asunto, sekä muita pienempiä
talousrakennuksia. Kokonaisrakennusoikeutta kiinteistöllä on
120k-m2.
Liitteenä 4/ympltk 30.8.2018 on hakemusasiakirjat ja
päätösehdotus.
Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisen kiinteistölle
702-424-1-93 omakotitalon rakentamista varten liitteen 4/ympltk
30.8.2018 mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 4

Ptk tark. nimikirjaimet

Poikkeamishakemus ja päätösehdotus 702-424-1-93
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Kaavahankkeet
YMPLTK 30.08.2018 § 57
Elinvoimalautakunta keskusteli 29.8.2018
kokouksessaan kunnan ajankohtaisista kaavoitushankkeista.
Kaavoituskatsauksen mukaisesti kunnan ohjelmassa on seuraavat
kaavoitushankkeet:
- Visuveden asemakaavan muutos ja laajennus. Hanke käsittää
Pusunvuolteen pohjoispuolen muutokset, teollisuusalueen ja
Vuolleniemen alueen lisäyksen kaavaan. Visuveden nykyinen kaava
on vuodelta 1991. Hankkeelle on nimetty suunnittelijaksi Ramboll
Oy. Kaavatyön kesto on noin 12 kk.
- Kirkonkylän asemakaavamuutokset käsittävät Yläkylältä viisi
korttelia kaavoituskatsauksen mukaisesti. Suppakortteliin on
Laatuasunno Oy tehnyt kunnanhallitukselle osoitetun ostotarjouksen
määräalsta, jolle rakennettaisiin rivitalo. Tämä on mahdollista ilman
kkaavamuutosta, koska nykyisessä kaavassa on merkintä AL, asuin
ja liiketalokortteli. Ennen kaavamuutoksen käynnistämistä kunta
neuvottelee Vapon omistaman tontin lunastuksesta.
- Jäminkipohjan kaava. Jäminki Jäminkipohjan ensimmäinen
rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1973. Kaavaan tehtiin
1970-luvun loppu-puolella neljä kaavamuutosta. 1990-luvun alussa
kaavaaluetta laajennettiin ja rakennuskaavaa muutettiin.
Jäminkipohjan asemakaavaalueen pinta-ala on noin 85 ha.
Jäminkipohjan osalta kiirettä aiheuttaa entisen sahan alueen
matkailu toimintojen alue. Kaava joudutaan toteuttamaan
kokonaisuudessaam uutena. Työn kesto on 15 kk. Suunnittelusta
neuvotellaan Fcg:n kanssa.Työn aloittaminen edellyttää maatkailun
osalta selkeää projektisuunnitelmaa.
- Tuuhosen leirikeskuksen alueessta on annettu toimeksianto
Ramboll Oy:lle. Tavoitteena saada alueelle 2-5 RAO paikkaa.
- Helvetinportin alueen kehittäminen edellyttää alueen kaavoitusta.
Kaavoitus käynnistetään, kun toiminnoista on tehty
projektisuunnitelma.
Elinvoimalautakunta kiirehtii kaavoitushankkeita.
Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Ptk tark. nimikirjaimet

Ympäristölautakunta toteaa, että kaavoitustyötä jatketaan
suunnitellusti.
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Poikkeamislupa kaavasta kiinteistölle 702-404-1-133
YMPLTK 30.08.2018 § 58
Kiinteistölle 702-404-1-133 haetaan poikkeamislupaa
kaavamääräyksistä omakotitalon rakentamiseksi. Muodostettava
rakennuspaikka on määräala kiinteistöstä 1-133 ja sijaitsee n. 300
metrin päässä kiinteistön tilakeskuksesta. Alue sijaitsee Jämingin
ranta-asemakaava-alueella ja käsittää sisällään 2 kpl ranta-aseman
mukaisia RA-tonttia.
Liitteenä 5/ympltk 30.8.2018 on hakemusasiakirjat ja
päätösehdotus.
Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen omakotitalon
rakentamiseksi kiinteistölle 702-404-1-133 liitteenä 5/ympltk olevan
päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 5

Ptk tark. nimikirjaimet

Poikkeamishakemus ja päätösehdotus 702-404-1-133
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Ympäristölautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus
YMPLTK 30.08.2018 § 59
Ympäristölautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus
koskien kiinteistön 702-406-1-788 rakennuslupaa.
Oikaisuvaatimus liitteenä 6/ympltk 30.8.2018
Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Oikaisuvaatimuksen saavuttua myöhässä sitä ei oteta käsittelyyn.

Liitteet

Liite 6

Ptk tark. nimikirjaimet

Oikaisupyyntö
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Rakennustarkastajan viran järjestely
YMPLTK 30.08.2018 § 60
Ruoveden kunnan rakennustarkastaja on irtisanoutunut
virastaan 26.8.2018 alkaen. Ympäristölautakunnan päätöksen
§48/2018 mukaan rakennustarkastajan sijaiseksi on valittu
yhdyskuntatekniikan päällikkö, milloin tehtävään varsinaisesti
valittujen ollessa estyneitä, enintään 30.9.2018 asti.
Teknisen toimen virkojen uudelleen järjestelyiden ajaksi on
rakennustarkastajan virkaan nimitettävä henkilö, kunnes uusi
rakennustarkastaja on rekrytoitu.
Yhdyskuntatekniikan
päällikön päätösehdotus
Rakennustarkastajan virkaatekeväksi henkilöksi nimetään
kiinteistöpäällikkö Mika Aalto kunnes uusi rakennustarkastaja on
rekrytoitu tai enintään 31.12.2018 asti.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Rakennustarkastajan virkaatekeväksi henkilöksi nimetään
kiinteistöpäällikkö Mika Aalto siihen asti kunnes uusi
rakennustarkastaja on rekrytoitu tai enintään 31.3.2019 asti.
Lisäksi ympäristölautakunta esittää KH:lle virantäyttöä
mahdollisimman nopeasti.
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Myönnetyt luvat
YMPLTK 30.08.2018 § 61
Rakennustarkastaja on myöntänyt ajalla 1.6.-30.7.2018
liitteenä 7-10/ympltk 23.8.2018 olevat luvat.
RT päätösehdotus

Ympäristölautakunta toteaa ed. mainitut luvat tietoonsa saaduiksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

Ptk tark. nimikirjaimet

JULKIPANOLISTA_20180605162343823
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Tiedoksiannot
YMPLTK 30.08.2018 § 62
1. Rakennustarkastaja on kehottanut kiinteistön
702-409-6-8 omistajaa poistamaan omistamaltaan ranta-alueelta
tulisijallisen jurttasaunan. Saunalle ei ole haettu eikä myönnetty
rakennuslupaa.Sauna on sijoitettu vastoin rantaosayleiskaavaa.
Saunan poistamisesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan.
Kehotuksessa
on vaihtoehtoisesti ohjattu hakemaan saunalle
rakennuslupaa sellaiseen paikkaan tontilla, jolle on kaavassa
osoitettu rakennusoikeutta (kehotus liitteenä).
2. Tampereen kaupungin jätelautakunta on toimittanut tiedoksi
seuraavat jätehuoltoinsinöörin päätöspöytäkirjat:
1)
1.6.2018,
282
§
Jätehuollon
järjestämisestä
jätehuoltomääräyksistä poiketen
2)
19.6.2018,
312
§
Jätehuollon
järjestämisestä
jätehuoltomääräyksistä poiketen
3)
31.7.2018,
386
§
Jätehuollon
järjestämisestä
jätehuoltomääräyksistä poiketen.
3. KVVY on toimittanut raportin Ruoveden jätevedenpuhdistamoiden
vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon vuodelta 2017.
4. Ympäristötarkastaja on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset
koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista tilapäistä melua ja
tärinää aiheuttavaa toimintaa:
1) Rallisprint Ruoveden Kirkonkylän taajamassa, Pohjois-Hämeen
Urheiluautoilijat ry, päätöksen antopäivä 26.6.2018.
2) Ulkoilmakonsertti Ruoveden laivarannassa, Noitarock, Ruoveden
kunta, päätöksen antopäivä 4.7.2018.
3)
Ulkoilmakonsertti
Ruoveden
laivarannassa,
Noitien
Yö-tapahtumatori, Ruoveden kunta, päätöksen antopäivä 6.8.2018
5.
Hämeenlinnan
hallinto-oikeus
on
antanut
päätöksen
ympäristölautakunnan päätöksestä 21.9.2017 82 §. Hallinto-oikeus
hylkää valituksen.
6. Aluehallintovirasto on lähettänyt tiedoksi 17.8.2018 antamansa
vastauksen kanteluun koskien Ruoveden rakennusvalvonnan
valvontavelvollisuutta. Vastauksessa todetaan, että kanteluasian
käsittely aluehallintovirastossa päättyy.
7. Ruoveden kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
päivitystyö on käynnistynyt. Työhön on varattu vuodelle 2018
kunnan rahoitusta. Päivitystyön kokonaiskustannusarvio on 50 000
euroa vuosina 2018-2019. Pirkanmaan ELY-keskuksesta on haettu
avustusta 50 % kokonaiskustannuksista. Pirkanmaan ELY-keskus
on myöntänyt haetun avustuksen 21.5.2018. Avustettavan
Ptk tark. nimikirjaimet
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hankkeen
toteutusaika
on
1.2.2018-1.11.2019.
Hankkeen
tarkoituksena
on
päivittää
Ruoveden
pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma. Edellinen suojelusuunnitelma on laadittu
vuonna 2002. Suojelusuunnitelman päivitys on merkitty
toimenpiteenä Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa
2016-2021. Suojelusuunnitelman päivittäminen on ajankohtaista,
koska pohjavesialueilta on saatu uutta hydrogeologista tietoa ja
moni
pohjavesialue
sijoittuu
asemakaavoitetulle
alueelle.
Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pohjaveden suojelun
edistäminen
ja
tiedon
lisääminen
pohjavesialueilta.
Suojelusuunnitelmassa keskitytään riskialueisiin, vedenhankintaa
varten
tärkeisiin
pohjavesialueisiin
sekä
vesienhoidon
toimenpideohjelmassa mainittuihin alueisiin.
Suojelusuunnitelman laadintaa varten on muodostettu työryhmä,
johon kuuluvat edustus Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Pirkanmaan
pelastuslaitoksesta,
Keurusselän
ympäristönja
terveydensuojelutoimistosta, Ruoveden kunnasta, Ruoveden
kunnan ympäristölautakunnasta, Osuuskunta Vesijaosta, Syväojan
lähdevesiyhtiöstä sekä Kautun vesiosuuskunnasta.
Hankkeen osalta tilattaviin tutkimuksiin liittyen yhdyskuntatekniikan
päällikkö
on
tehnyt
2.8.2018
ja
9.8.2018
seuraavat
hankintapäätökset: Runebergin lähteen luontoselvitys ja lähteen
kunnostussuunnitelman
laadinta
sekä
pohjavesitutkimukset.
Pohjavesitutkimuksissa menetelmänä käytetään maatutkaluotausta
sekä pohjavesiputkien asentamista. Toimenpiteet kohdistuvat
pohjavesialueille, joista ei ole riittävästi aikaisempaa tutkimustietoa.
Maatutkaluotausta
tehdään
Nuottiharjun,
Mäntyharjun,
Raiskinkankaan ja Ahvenisen pohjavesialueilla. Suunnitelman
mukaan pohjavesiputkia (3 kpl) asennetaan Raiskinkankaan
pohjavesialueelle.
Päätös ehdotus

Ympäristölautakunta toteaa edellämainitut tiedoksiannot tietoonsa
saaduiksi.

Päätös

Todetaan tiedoksi saaduksi.

Liitteet

Liite 11 702-409-6-8 karttaliite
Liite 12 702-409-6-8 kehotus
Liite 13 Vastaus kanteluun Valli Jaakko

Ptk tark. nimikirjaimet
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Keskusteluasiat
YMPLTK 30.08.2018 § 63
Päätös
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Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Keskusteluasioita ei ollut
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Päätösten tiedoksiantaminen
YMPLTK 30.08.2018 § 64
Ympäristölautakunta päättää asettaa julkipanon
käsittelemistään lupa-asioista ilmoitustaululle 3.9.2018 ja antaa
päätökset tiedoksi 4.9.2018 klo 12:00 jälkeen.
Päätös

Ptk tark. nimikirjaimet

Ehdotuksen mukaan.
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MUUTOKSENHAKUOSOITUS
Oikaisuvaatimus ja hakemusosoitus
I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, niiden
jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua
vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä asiakirjat, joihin vedotaan
Kunnan yhteystiedot
Ruoveden kunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi
puh. (03) 486 111
faksi (03) 476 3240
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@ruovesi.fi
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