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Rakennustarkastaja on tehnyt 30.7.2021 seuraavat päätökset.  
 
 
§ Tunnus/Rakennuslupa 

 
Rakennuspaikka 
Asia ja toimenpide 

43 
Myönnetty 

21-0043-TJV 740-551-0013-0006 
Varpaniementie 141, 57310 SAVONLINNA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 21.7.2021 
§ 182 

   
44 
Myönnetty 

21-0044-TJV 740-595-0006-0047 
Sääsänniementie 74, 58520 HIUKKAJOKI 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 24.6.2021 
§ 155 

   
45 
Myönnetty 

21-0045-TJV 740-559-0005-0013 
Päivärinne 42, 58450 PUNKAHARJU 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 24.6.2021 
§ 156 

   
46 
Myönnetty 

21-0046-TJV 740-552-0002-0008 
Särkilahdentie 1272, 58580 VUORINIEMI 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 19.7.2021 
§ 169 

   
47 
Myönnetty 

21-0047-TJV 740-538-0003-0010 
Viittaantie 208, 57600 SAVONLINNA 
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  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 

saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 20.7.2021 
§ 173 

   
48 
Myönnetty 

21-0048-TJV 740-545-0025-0029 
Tervasaarentie 88, 58300 SAVONRANTA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 20.7.2021 
§ 175 

   
49 
Myönnetty 

21-0049-TJV 740-527-0001-0024 
Kattila-ahontie 477, 58500 PUNKAHARJU 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 20.7.2021 
§ 176 

   
50 
Myönnetty 

21-0050-TJV 740-577-0003-0018 
Tuomenvirrantie 56, 58500 PUNKAHARJU 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan lomarakennuskiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 21.7.2021 
§ 179 

   
51 
Myönnetty 

21-0051-TJV 740-518-0004-0009 
Lehtorannantie 63, 58570 RUHVANA 

  Toimenpidelupa jätevesien käsittelylaitteiden 
saneeraamiseen 
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolella 
sijaitsevan vakituisesti asutun kiinteistön 
talousjätevesien käsittelylaitteiden saneeraus / 
viitaten ympäristöpäällikön lausuntoon 21.7.2021 
§ 181 

   
 
MUUTOKSEN HAKUOHJEET  
OIKAISUVAATIMUS (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 187)  
  
Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla. Sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua 
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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  
  
  
Nämä päätökset on annettu julkipanon jälkeen 03.08.2021, jonka jälkeen niiden on katsottu tulleen 
asianosaisen tietoon.  
  
Muutoksenhakuaika päättyy 17.08.2021 klo 15.00.  
  
  
  
Kaija Pitkänen  
toimistonhoitaja  
 
 
 


