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KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 24.10.2019 klo 10:00 – 11:36 
 
Paikka  Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

  Kemijärvi 
  Imporanta Aulikki  
 
  Pelkosenniemi 
  Nyman Pekka   
 
  Salla 
  Kangas Sinikka  
 
  Savukoski 
  Halonen Jouni puheenjohtaja 
 
Muut osallistujat 

  Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/sihteeri 
  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
  Tarkka Paula ympäristönsuojelusihteeri 
  Värriö Heta  toimistosihteeri/sihteeri 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri 

 
 
 
  Jouni Halonen  Heta Värriö 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 68–76 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 
 
     
  Aulikki Imporanta  Sinikka Kangas 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  31.10.2019 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa 
  Heta Värriö, toimistosihteeri 
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Ympäristöterveyslautakunta § 68–69  24.10.2019 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 68 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

nan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä 
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta ni-
meää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympä-
ristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi 
ääni. 

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 4 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Imporanta Aulikki 1 Kerkelä Antti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1           Kuosku Marita 
   3 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 69 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen koko-
usta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 17.10.2019. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 70–71  24.10.2019 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 70 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tar-
vittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän ko-

kouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ään-
tenlaskijoina. 

 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toi-

mivat ääntenlaskijoina, valittiin Aulikki Imporanta ja Sinikka Kan-
gas. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 71 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta otetaanko 
pöydälle jaettu lisäpykälä § 76 käsittelyyn. Ympäristöterveyslauta-
kunta päätti yksimielisesti ottaa lisäpykälän käsittelyyn.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 72   24.10.2019 
 
TALOUSARVION TOTEUMA 1-8/2019 
 
Ymptervltk § 72 Kuntayhtymän hallintosäännön § 26 mukaan ympäristöterveyslau-

takunta valvoo, että yksikkö toimii hyväksytyn talousarvion puit-
teissa sekä jäsen- ja osajäsenkuntien asettamien tavoitteiden mu-
kaisesti. 

 
Liitteenä 1 on ympäristöterveydenhuollon toteutumavertailu ajalta 
1-8/2019. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 73   24.10.2019 
 
HAKEMUS JÄTEVEDEN JOHTAMISEKSI TOISEN MAALLA OLEVAAN OJAAN 
 
Ymptervltk § 73 Juha Poikela on jättänyt hakemuksen kiinteistöllä TAPANILA (732-

402-11-17) muodostuvien puhdistettujen jätevesien johtamiseksi 
kiinteistöllä LAHTELA (732-402-13-18) sijaitsevaan ojaan (liite 2). 

 
Kiinteistön LAHTELA omistajaa, Raimo Tuuliaista, on kuultu ha-
kemuksen johdosta. Tuuliainen on antanut vastineen (liite 3). Li-
säksi alueella on tehty tarkastus asian selvittämiseksi 26.9.2019 
(liite 4). 

 
Ympäristönsuojelulain 158 §:n mukaan jos toisen alueella olevaan 
johdetaan jätevettä, jätevettä johtava on osaltaan velvollinen huo-
lehtimaan jäteveden johtamiseen käytetyn ojan tai noron kunnos-
sapidosta. Jätevettä johtavan on suoritettava uoman suurentamis-, 
kunnostamis- ja kunnossapitotyöt, jotka aiheutuvat jäteveden joh-
tamisesta, sekä muutoinkin huolehdittava siitä, ettei jäteveden joh-
tamisesta aiheudu kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa 
haittaa. Jätevettä johtavan on lisäksi pidettävä kunnossa toisen 
alueella oleva viemäriputki sekä jäteveden johtamista varten ra-
kennetut muut putket ja rakenteet. 

 
Jos jäteveden johtaminen perustuu muuhun kuin ympäristöluvan-
varaiseen toimintaan, velvollisuuden tarkemmasta sisällöstä päät-
tää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen noudattaen, mitä oji-
tuksesta säädetään vesilain 5 luvussa.  

 
Vesilain 5 luvun 9 §:n mukaan oikeus johtaa vettä toisen ojaan 
voidaan antaa, jos se on tarpeen alueen tarkoituksenmukaista kui-
vattamista varten tai vettymisen tai muun edunmenetyksen estä-
miseksi. Vesilain 5 luvun 10 § 3 momentin mukaan toisen kiinteis-
tön kuivatusta palvelevaa ojaa ei saa perusteettomasti tukkia tai 
veden juoksua ojassa estää. 

 
Kiinteistöllä LAHTELA olevaan hakemuksen kohteena olevaan 
ojaan suotautuu jonkin verran jätevettä yläpuolisella kiinteistöllä 
TAPANILA kulkevasta ojasta. Ojien välillä ei ole suoraa yhteyttä.  
Kiinteistöllä TAPANILA muodostuvat jätevedet sekä hulevedet on 
mahdollista johtaa samalla kiinteistöllä olemassa olevia ojia pitkin. 
Veden suotautumista alapuolisella kiinteistöllä olevaan ojaan voi-
daan vähentää esimerkiksi syventämällä kiinteistöllä TAPANILA 
kulkevaa ojaa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 73   24.10.2019 
 
…Hakemus jäteveden johtamiseksi toisen maalla olevaan ojaan 
 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta hylkää Juha Poikelan hakemuksen 

jätevesien johtamiseksi kiinteistöllä LAHTELA sijaitsevaan ojaan.  
Poikelalla on mahdollisuus toteuttaa jätevesien johtaminen omalla 
kiinteistöllään. Vesien johtaminen kiinteistöllä LAHTELA olevaan 
ojaan ei ole tarpeen alueen kuivattamista varten eikä vettymisen 
tai muun edunmenetyksen estämiseksi. Täten perustetta johtamis-
luvan myöntämiselle ei ole. Poikelan tulee pitää omalla kiinteistöl-
lään sijaitsevat ojat sellaisessa kunnossa, että vesien suotautumi-
nen kiinteistöllä LAHTELA sijaitsevaan ojaan on mahdollisimman 
vähäistä. 

 
Samalla lautakunta toteaa, että koska kiinteistöllä LAHTELA sijait-
seva hakemuksen kohteena oleva oja ei palvele yläpuolisten kiin-
teistöjen kuivatusta, on Tuuliaisella kiinteistön omistajana oikeus 
ojan käyttöön haluamallaan tavalla, mukaan lukien ojan täyttämi-
nen. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hylkää Juha Poikelan hakemuksen 

jätevesien johtamiseksi kiinteistöllä LAHTELA sijaitsevaan ojaan.  
Poikelalla on mahdollisuus toteuttaa jätevesien johtaminen omalla 
kiinteistöllään. Vesien johtaminen kiinteistöllä LAHTELA olevaan 
ojaan ei ole tarpeen alueen kuivattamista varten eikä vettymisen 
tai muun edunmenetyksen estämiseksi. Täten perustetta johtamis-
luvan myöntämiselle ei ole. Poikelan tulee pitää omalla kiinteistöl-
lään sijaitsevat ojat sellaisessa kunnossa, että vesien suotautumi-
nen kiinteistöllä LAHTELA sijaitsevaan ojaan on mahdollisimman 
vähäistä. 

 
Samalla lautakunta totesi, että koska kiinteistöllä LAHTELA sijait-
seva hakemuksen kohteena oleva oja ei palvele yläpuolisten kiin-
teistöjen kuivatusta, on Tuuliaisella kiinteistön omistajana oikeus 
ojan käyttöön haluamallaan tavalla, mukaan lukien ojan täyttämi-
nen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74   24.10.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 180 §:N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN, KOI-
RIEN HAUKKUMISESTA AIHEUTUVA HAITTA / Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 25-k) 
 
Ymptervltk § 74  
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Ympäristöterveyslautakunta § 74   24.10.2019 
 
…Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen määräyksen antaminen, koirien hauk-
kumisesta aiheutuva haitta / Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 25-k) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74   24.10.2019 
 
…Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen määräyksen antaminen, koirien hauk-
kumisesta aiheutuva haitta / Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 25-k) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 75   24.10.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 75 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 102-122/2019 henkilöstöasioita 
 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 4.10.2019 / T47/2019 / Tupakkatuotteiden ja nikotiinines-

teiden vähittäismyyntilupa / Rissel Oy, St1 Kemijärvi 
 
 Päätös 9.10.2019 / T51/2019 / Tupakkatuotteiden vähittäismyynti-

lupa / Tmi HS Niemelä, K-Supermarket Kauppapaikka 
 
 Päätös 9.10.2019 / T52/2019 / Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyn-

tilupa / Tmi HS Niemelä, K-Supermarket Kauppapaikka 
  
 
 
 Tiedoksisaannit 

Erkki Hulkko 
Esitys 24.9.2019 / Venevalkaman siistiminen, Kemijärvi 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päätös 11.10.2019 / Dnro PSAVI/2751/2018 / Kurittukosken, Ma-
tarakosken, Kurkiaskan ja Kokkosnivan voimalaitosten vesitalous-
lupapäätösten kalankulun estolaitteita koskevien lupamääräysten 
poistaminen, Sodankylä ja Pelkosenniemi 
 

 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 76   24.10.2019 
 
VAATIMUS YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNALLE 
 
Ymptervltk § 76 Raimo ja Airi Tuuliainen ovat jättäneet vaatimuksen kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaiselle 26.9.2019. Vaatimus luettiin kokonai-
suudessaan kokouksessa. 

 
Vaatimus koskee asiaa, josta ympäristöterveyslautakunta on teh-
nyt päätöksen 12.9.2019 § 60. Em. päätökseen on haettu muutos-
ta Vaasan hallinto-oikeudelta. Koska asian käsittely on kesken va-
litusviranomaisessa, ympäristöterveyslautakunta ei voi ottaa kan-
taa vaatimukseen. 

  
 Ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristötarkastaja ovat käyneet 

26.9.2019 tarkastamassa vaatimuksessa mainitun perunamaan, 
johon vaatimuksen mukaan on tyhjennetty jätevesilietettä. Tarkas-
tuksella ei havaittu viitteitä jätevesilietteiden tyhjentämisestä alu-
eelle. Em. asian johdosta vaatimus ei johda toimenpiteisiin. 

 
Ehdotus: Yss. Vaatimus merkitään tiedoksi saaduksi.  
 
Päätös: Vaatimus merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta  24.10.2019 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  68 – 72, 74 – 76  
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät  
 

HvalL 3 §:n mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet  
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 Pykälät  
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Ympäristöterveyslautakunta 
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun 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. 
    Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite:  päätöksistä valitusviranomainen on: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  PL 204, 65101 Vaasa   
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Faksi: 029 564 2841   029 564 2760 
    § 73 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 73, 74 
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirja 
Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskir-
jaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla vali-
tusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että 
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisesti tai asiointipalvelus-
sa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

