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Rakennustarkastaja on tehnyt 17.5.2021 seuraavat päätökset.  
 
 
§ Tunnus/Rakennuslupa 

 
Rakennuspaikka 
Asia ja toimenpide 

28 
Myönnetty 

21-0028-TJV 740-595-0006-0083 
Sääsänniementie 233, 58520 HIUKKAJOKI 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
102 

   
29 
Myönnetty 

21-0029-TJV 740-529-0001-0109 
Valkeistie 146, 57310 SAVONLINNA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
103 

   
30 
Myönnetty 

21-0030-TJV 740-505-0009-0031 
Huutoharjuntie, 57310 SAVONLINNA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
104 

   
31 
Myönnetty 

21-0031-TJV 740-546-0007-0002 
Vääpelinniementie 55, 58680 PIOJÄRVI 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
105 

   
32 
Myönnetty 

21-0032-TJV 740-511-0015-0022 
Tappuvirrantie 472, 58130 ORAVI 
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  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 

saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
110 

   
33 
Myönnetty 

21-0033-TJV 740-595-0003-0064 
Tahkosaartentie 6a, 58520 HIUKKAJOKI 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
111 

   
34 
Myönnetty 

21-0034-TJV 740-535-0006-0033 
Sinniinlahdentie 95, 57230 SAVONLINNA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
112 

   
35 
Myönnetty 

21-0035-TJV 740-568-0001-0105 
Kumpurannantie 442, 58260 KUMPURANTA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 6.5.2021 § 
113 

   
MUUTOKSEN HAKUOHJEET  
OIKAISUVAATIMUS (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 187)  
  
Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua 
päätös välittömästi koskee sekä viereisen tai vastapäisen tontin tai muun alueen tai muun 
kiinteistön, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa, 
omistajalla ja haltijalla on oikeus saada asia rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.   
  
Oikaisuvaatimus on osoitettava Savonlinnan rakennusvalvontaviranomaiselle ja tehtävä kirjallisesti 
14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta ennen virka-ajan päättymistä klo 16.00, osoite:  
                  Savonlinnan kaupunki / Rakennusvalvonta  
                  Olavinkatu 27  
                  57130 SAVONLINNA  
  
tai sähköpostilla rakennusvalvonta(at)savonlinna.fi  
  



Savonlinnan kaupunki Julkipanolista 
Rakennustarkastaja 18.05.2021 Sivu 3 
 
  
Nämä päätökset on annettu julkipanon jälkeen 19.05.2021, jonka jälkeen niiden on katsottu tulleen 
asianosaisen tietoon.  
  
Muutoksenhakuaika päättyy 02.06.2021 klo 15.00.  
  
  
  
Kaija Pitkänen  
toimistonhoitaja  
 
 
 


