
 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2021 Sivu  1 
 

Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 30.03.2021   ke l lo  18.00 – 19.50 

Kokouspaikka: Teams -yhteys/kunnanhall i tuksen huone 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Haikara Hanna, teams  − Paananen Sari  

 
− Hietala Tarja  − Saukkonen Minna 
 
X Myllyoja Jarkko, teams − Korhonen Eero 
 
− Sikkilä Leena varapuheenjohtaja − Kinnunen Juha (kv 8.10.2020 § 46) 
 
X Petäjistö Valto  − Viljamaa Teuvo 
 
− Vilen Salomo  − Salmela Eemi  
 
X Viljamaa Simo puheenjohtaja − Huovari Piritta  
 
 

Muut  saapuvilla  olleet: − Häivälä Harri rakennustarkastaja Esittelijä  §:t   xx −  xx  
 
X Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t   9 −  10 
 
X Ahola Ari, teams kunnanhallituksen edustaja 
 
- Ranto Mauno kunnanjohtaja 
 
   

 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa/sähköisessä kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:    9  −  10  Sivut:    1  −  5 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Myllyoja ja Valto Petäjistö.  

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa   Reijo Peltokorpi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä   

 

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet  
on samalla varustettu nimi- 
kirjaimillamme. 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti   4.4.2021. 

 

 
 

Jarkko Myllyoja  Valto Petäjistö  

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
 
Päätöksenanto: 
 
 
Julkipanotodistus: 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa 
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on 
julkipantu kunnan illmoitus- 
taululle 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 6.4.2021. 
 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
 
 
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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  toimitettu 23.3.2021 

Ympäristölautakunta 

Aika:     30.03.2021     kello    18.00 

Paikka: Teams -yhteys/kunnanhallituksen huone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen/sähköinenkokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  

§    Sivu 

9 §  Ympäristölautakunnan tilinpäätös 2020 ......................................................................................................... 3 

10 §  Tiedoksiannot ................................................................................................................................................. 4 

 
 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina 6.4.2021.  
 
 
 
Simo Viljamaa   Reijo Peltokorpi 
puheenjohtaja, mtty  ympäristösihteeri 
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Ympäristölautakunta 30.03.2021 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:8 /02.06.01/2021 
 
9 §  YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2020 

 
Ympäristölautakunta 30.3.2021 § 9 

 
Ympäristölautakunnan osalta vuoden 2020 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuivat 
suunniteltua paremmin, mikä johtui pääasiassa rakennusvalvonnan tulojen ennakoitua suurem-
masta kertymästä. Tulojen kertymään vaikutti erityisesti rakentamisen volyymin kasvu, eli vuoden 
aikana tuli luvitettavaksi arvioitua suurempia rakennuskohteita niin maatalouden, kuin teollisuusra-
kentamisenkin osalta. Myös menot toteutuivat ennakoitua pienempänä, joka edesauttoi talouden 
toteutumista ennakoitua paremmin. Luvat saatiin yhtä maa-aineslupaa lukuun ottamatta käsiteltyä 
kohtuullisessa ajassa ja omavaraisuusaste säilyi erittäin hyvällä tasolla. Vuoden aikana tuloista to-
teutui 108,6 % ja menoista 82,1 %.  
 
Lautakunnan viranhaltijoiden valmistelema yhteenveto toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta on oheismateriaalina. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy ympäristölautakunnan tilinpäätöksen 
esitetyn mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttä-
väksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Ympäristölautakunta 30.03.2021 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:1 /00.01.02/2021 
 
10 §  TIEDOKSIANNOT 

 
Ympäristölautakunta 30.3.2021 § 10 

 
1. Rakennustarkastajan päätökset 26.1.2021 – 19.3.2021  
2. Ympäristösihteerin päätökset 1.3.2021 – 19.3.2021  
3.  Peab Industri Oy: Vuosiraportti 
4. Puutikankangas Tuulivoima Oy: Tiedote voimalamallin valinta 
5. Juusola: Vesihuolto Maasydämenjärven alueella 
6. Metsähallitus: Mällinevan luonnonsuojelualueen laajentaminen  
7. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti 

 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Ympäristölautakunta 30.03.2021 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 

Pykälät: 9 - 10 

 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja 
 -aika 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu ja jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.  
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Sievin kunnan ympäristölautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
 
Pykälät:  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 

VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen ja 
valitusaika 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

  
Valitusviranomainen:  
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
PL 189 (Isokatu 4), 90101 Oulu  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityis- 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi tuomioistuinten asiointipalvelussa 
fax: 029 56 42841   https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
puh: 029 56 42800 (vaihde)   
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
Valitusaika 
____ päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 

Valitusaika 
____ päivää 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (Kuntalaki 140.3 §). Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena (3.) päivänä sähköisen viestin lähet-
tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana (Kuntalaki 139 §). 
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

 Lisätietoja Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaisesti.  
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

       ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


