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KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 9.12.2019 klo 11:00 – 12:42 
 
Paikka  Kunnanhallituksen kokoushuone, Savukoski 
 
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 77–92 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 
 
     
  Aulikki Imporanta  Pekka Nyman 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  11.12.2019 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
 
 
 
Todistaa 
  Heta Värriö, toimistosihteeri 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 77–78  9.12.2019 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 77 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 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 78 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 3.12.2019. 
 
 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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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Ympäristöterveyslautakunta § 79–80  9.12.2019 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 79 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 Pekka Nyman. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 80 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 totesi, että pöydälle on jaettu 
oheismateriaalia § 85 ja § 86 varten.  

 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  105 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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Ympäristöterveyslautakunta § 81   9.12.2019 
 
TALOUSARVION TOTEUMA 1-10/2019 
 
Ymptervltk § 81 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 
1-10/2019. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 82   9.12.2019 
 
ELÄINLÄÄKÄREIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020 
 
Ymptervltk § 82 Kunnaneläinlääkärin eläke määräytyy kunnan maksaman virka-

palkan lisäksi toimenpidepalkkioista, jotka eläinlääkäri perii eläin-
ten omistajilta ja haltijoilta. Kunnan tulee vahvistaa kalenterivuo-
den loppuun mennessä kullekin eläinlääkärille toimenpidepalkkioi-
den määrä seuraavaksi vuodeksi. Työnantajan ja palkansaajan 
eläkemaksut määräytyvät vahvistettujen toimenpidepalkkioiden 
mukaan. Vuoden 2020 palkkioiden enimmäismäärä on 51 435,60 
euroa. 

  
 Vahvistetun palkkion määrän tulee olla oikeassa suhteessa eläin-

lääkärin virkatyöstään saamiin eläinlääkintähuoltolain 19 § mukai-
siin palkkioihin. Vahvistuspäätöksessä on ilmoitettava palkkioiden 
enimmäismäärä eläinlääkäreittäin ja päätöksessä tulee olla tieto 
siitä, mitä palkkioiden määrää käytetään vakinaisen eläinlääkärin 
sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla sekä tieto siitä, mitä 
määrää käytetään viikonloppu- ym. päivystäjille, jotka eivät ole va-
kinaisessa virassa. 

 
 Päivystysrenkaaseen kuuluvien yhteispäivystyksessä olevien 

eläinlääkäreiden palkkiot vahvistaa ja ilmoittaa vain se työnantaja, 
jonka virassa eläinlääkäri on. Vahvistuspäätöksessä tai sen liit-
teessä on ilmoitettava, mitkä kunnat kuuluvat päivystysrenkaa-
seen. Sijaisten ja ulkopuolisten päivystäjien palkkioiden määrä 
voidaan vahvistaa vuosipalkkiona, mikä tulee päätöksessä myös 
näkyä. Kunnan tulee palkkioita vahvistaessaan hallintomenettely-
lain edellyttämällä tavalla kuulla viranhaltijaa. 

 
 Yhteistoiminta-alueen vakinaisia eläinlääkäreitä Hanna Nurmea, 

Joonas Lehtolaa, Eveliina Sirviötä, Virve Korhosta ja Kaisa Jääs-
keläistä on kuultu. 
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| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 82   9.12.2019 
 
…Eläinlääkäreiden palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2020 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
  

1. vahvistaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 19 § 
mukaisia palkkioita vuodelle 2020 eläkepalkan perusteeksi 
- Hanna Nurmelle 48 960 euroa (4080 e/kk, 136 e/pv) 
- Joonas Lehtolalle 48 960 euroa (4080 e/kk, 136 e/pv) 
- Eveliina Sirviölle 38 160 euroa (3180 e/kk, 106 e/pv) 
- Virve Korhoselle 28 080 euroa (2340 e/kk, 78 e/pv) 
- Kaisa Jääskeläiselle 28 080 euroa (2340 e/kk, 78 e/pv) 
Em. palkkioiden määrää käytetään myös vakinaisen eläinlää-
kärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla ja  

2.  ilmoittaa, että päivystysrenkaaseen kuuluvat yhteistoiminta-
alueen kunnat: Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat 
sekä Kemijärven kaupunki. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 
  

1.  vahvisti Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kun-
tayhtymän kunnaneläinlääkärin eläinlääkintähuoltolain 19 § 
mukaisia palkkioita vuodelle 2020 eläkepalkan perusteeksi 
- Hanna Nurmelle 48 960 euroa (4080 e/kk, 136 e/pv) 
- Joonas Lehtolalle 48 960 euroa (4080 e/kk, 136 e/pv) 
- Eveliina Sirviölle 38 160 euroa (3180 e/kk, 106 e/pv) 
- Virve Korhoselle 28 080 euroa (2340 e/kk, 78 e/pv) 
- Kaisa Jääskeläiselle 28 080 euroa (2340 e/kk, 78 e/pv) 
Em. palkkioiden määrää käytetään myös vakinaisen eläinlää-
kärin sijaisilla ja muilla tilapäisillä viranhaltijoilla ja  

2.  ilmoittaa, että päivystysrenkaaseen kuuluvat yhteistoiminta-
alueen kunnat: Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnat 
sekä Kemijärven kaupunki. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74   24.10.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 83  9.12.2019 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 180 §:N MUKAISEN MÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN, KOI-
RIEN HAUKKUMISESTA AIHEUTUVA HAITTA / Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 25-k) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74   24.10.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 83  9.12.2019 
 
…Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen määräyksen antaminen, koirien hauk-
kumisesta aiheutuva haitta / Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 25-k) 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74   24.10.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 83  9.12.2019 
 
…Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen määräyksen antaminen, koirien hauk-
kumisesta aiheutuva haitta / Salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 25-k) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 84   9.12.2019 
 
VASTASELITYS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE BOREAL BIOREF OY:N KEMI-
JÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVAN VALITUKSISTA 
ANNETUISTA VASTINEISTA (DNRO 00761/19/5399) 
 
Ymptervltk § 84 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta 
5.11.2019 lähetetyn vastaselityspyynnön (vastaselityspyyntö ja liit-
teet liitteinä 2). Vaasan hallinto-oikeus on varannut ympäristöter-
veyslautakunnalle tilaisuuden antaa vastaselitys annettujen vasti-
neiden, ilmoituksen ja lausunnon johdosta. Lautakunta on saanut 
lisäaikaa vastaselityksen antamiseen 10.12.2019 asti. 

 
Ehdotus: Yss.  Vastineissa, ilmoituksessa ja lausunnossa ei ole otettu kantaa 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valitukses-
sa esitettyihin näkökohtiin lukuun ottamatta vaatimusta siitä, että 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan vähimmäistasona tulee pitää 
uusimpien suomalaisten ja/tai eurooppalaisten sulfaattisellutehtai-
den päästötasoja suhteutettuna tuotantomääriin.   

 
Sen osalta Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen 
toteaa, että parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnin yhtenä 
perusteena tulee olla saavutetut päästövähenemät vastaavilla uu-
simmilla toiminnassa olevilla tuotantolaitoksilla.  

 
Viitaten ympäristönsuojelulain (527/2014) 53 §:n 10 kohtaan lau-
takunta toimittaa hallinto-oikeudelle Metsä Group:n Äänekosken 
biotuotetehtaan vuoden 2018 ympäristönsuojelun yhteenvedon. 
Yhteenvedosta selviää uusimman Suomessa olevan sellutehtaan 
päästöt suhteessa tuotantomääriin. Raportti on vastaselityksen liit-
teenä (liite 3). Lautakunta pyytää Vaasan hallinto-oikeutta avaa-
maan päätöksen perusteluissa, miten ympäristönsuojelulain 53 §:n 
kohdat 2, 10 ja 11 on otettu huomioon päätöksessä.   

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti ja Aulikki Imporanta kannatti, että annetaan 

vastaselitys ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaan ja lisäk-
si todetaan, ettei Äänekosken biotuotetehtaan tarkkailussa ole 
huomioitu vaikutuksia kalastoon. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti, että annetaan 

vastaselitys ympäristönsuojelusihteerin esityksen mukaan ja lisäk-
si todetaan, ettei Äänekosken biotuotetehtaan tarkkailussa ole 
huomioitu vaikutuksia kalastoon. 

 
 

Elina Kostamovaara ja Sinikka Kangas jääväsivät itsensä tämän 
pykälän ajaksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 85   9.12.2019 
 
MAA-AINESLUVAN PERUUTTAMINEN MAA-AINESLAIN (555/1981) 16 §:N NOJALLA 
/ ERKKI PAJARI KY, MAAHYYPIÖN SORA-ALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 85 Erkki Pajari Ky:llä on voimassa oleva maa-aineslupa Kemijärven 

Maahyypiössä (Rakennuslautakunta § 74 12.10.2011). 
 

Maa-ainesasetuksen (926/2005) 1 §:n mukaisesti maa-
aineslupahakemuksessa tulee olla ”selvitys hakijan hallintaoikeu-
desta ottamispaikkaan tai maanomistajan antama kirjallinen suos-
tumus luvan hakemiseen”. Kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
selle on toimitettu tieto Kemijärven yhteismetsän ja Erkki Pajari 
Ky:n välisen vuokrasopimuksen purkamisesta (liite 4). Erkki Pajari 
Ky:llä ei ole enää vuokra-oikeutta alueeseen. 

 
Maa-aineslain (555/1981) 16.1 §:n 3 kohdan mukaisesti lupaviran-
omainen voi muuttaa maa-ainesluvassa antamiaan lupamääräyk-
siä tai peruuttaa luvan, silloin jos lupahakemuksessa on annettu 
vääriä tai virheellisiä tietoja tai selvityksiä. 

 
Tilanne ei ole enää lupahakemuksen mukainen eikä Erkki Pajari 
Ky:llä ole kirjallisten tietojen mukaan hallintaoikeutta alueeseen. 
Erkki Pajari Ky:tä on kuultu 11.10.2019 lähetetyllä kirjeellä (liite 5). 
Erkki Pajari Ky ei ole vastannut kuulemiseen määräajassa. Koska 
alueelle ei ole hallintaoikeutta, maa-aineslupa on perusteeton. Si-
ten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on perusteet ja vel-
vollisuus luvan peruuttamiseen. Luvan vakuus voidaan palauttaa 
vasta kun kaikki luvan mukaiset velvoitteet on täytetty. 

 
Ehdotus: Yss.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta peruuttaa Erkki Pajari Ky:n Maahyypi-
ön sora-aluetta koskevan maa-ainesluvan (Rakennuslautakunta § 
74 12.10.2011). Maa-ainesluvan mukaiset maisemointitoimenpi-
teet ja muut velvollisuudet tulee olla suoritettuna 31.5.2020 men-
nessä. Maisemointitoimenpiteiden jälkeen Erkki Pajari Ky:n tulee 
pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaista suorittamaan alu-
eella lopputarkastus. 

 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri esitteli kokouksessa Erkki Pajari Ky:ltä 

8.12.2019 saapuneen selvityksen, jonka mukaan yhteismetsän 
hoitokunta käsittelee vuokrasopimusta koskevan asian seuraavas-
sa kokouksessaan 30.12.2019. Asia on varmistettu Kemijärven yh-
teismetsän toiminnanjohtaja Kari Välikankaalta puhelimitse 
9.12.2019. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 85   9.12.2019 
 
…Maa-ainesluvan peruuttaminen maa-aineslain (555/1981) 16 §:n nojalla / Erkki Pa-
jari Ky, Maahyypiön sora-alue, Kemijärvi 
 
Muutosesitys: Yss. Ympäristöterveyslautakunta siirtää asian päätettäväksi seuraa-

vaan kokoukseen, kun yhteismetsän hoitokunnan päätös vuokra-
sopimuksen osalta on tehty. Alueella ei tule harjoittaa luvan mu-
kaista toimintaa, ennen kuin alueen luvan mukaiseen käyttöön on 
saatu vuokraoikeus, lukuun ottamatta alueen turvallisuuden ja jäl-
kihoidon kannalta välttämättömiä töitä, kuten maa-ainesalueen 
luiskaamisia. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti siirtää asian päätettäväksi seu-

raavaan kokoukseen, kun yhteismetsän hoitokunnan päätös vuok-
rasopimuksen osalta on tehty. Alueella ei tule harjoittaa luvan mu-
kaista toimintaa, ennen kuin alueen luvan mukaiseen käyttöön on 
saatu vuokraoikeus, lukuun ottamatta alueen turvallisuuden ja jäl-
kihoidon kannalta välttämättömiä töitä, kuten maa-ainesalueen 
luiskaamisia. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 86   9.12.2019 
 
MURSKAUSTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUVAN PERUUTTAMINEN YMPÄRISTÖNSUO-
JELULAIN 93 §:N NOJALLA / ERKKI PAJARI KY, MAAHYYPIÖN SORA-ALUE, KEMI-
JÄRVI 
 
Ymptervltk § 86 Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on saanut 

ilmoituksen Kemijärven yhteismetsän ja Erkki Pajari Ky:n välisen 
vuokrasopimuksen purkamisesta Raukuvaaran palstan Maahyypi-
ön montulla (pöytäkirjaote liitteenä 6). Ympäristönsuojelulain 93 
§:n 3 kohdan mukaisesti lupaviranomainen voi peruuttaa luvan, jos 
toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muut-
tamalla. 

 
Alueen hallintaoikeus on luvan voimassaolon edellytys. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen on tehnyt alueella tarkastuksen 
4.10.2019 (Tarkastuspöytäkirja liitteenä 7). Erkki Pajari Ky:tä on 
kuultu asiasta 11.10.2019 lähetetyllä kirjeellä (liite 8). Erkki Pajari 
Ky ei ole vastannut selvityspyyntöön annetussa määräajassa. 

 
Koska Erkki Pajari Ky:llä ei ole voimassa olevaa maanvuokraso-
pimusta murskauksen toimintapaikalle eikä lupaa ole siirretty 
maanomistajalle tai vuokraoikeuden haltijalle, niin edellytyksiä toi-
minnan jatkamiselle ei ole. Edellytyksiä ei voida täyttää lupaa 
muuttamalla. Mikäli alueella on ympäristöluvanvaraisesta toimin-
nasta aiheutunutta pilaantumista, vastaa Erkki Pajari Ky maaperän 
ja pohjaveden puhdistamisesta ympäristönsuojelulain 133 §:n no-
jalla. 

 
Ehdotus: Yss.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta peruuttaa Erkki Pajari Ky:n murskaus-
toiminnan ympäristöluvan Maahyypiössä (Rakennuslautakunta § 
75 12.10.2011) ympäristönsuojelulain 93 §:n nojalla. Erkki Pajari 
Ky:n tulee toimittaa luvan lupamääräyksen 17 mukaiset vuosien 
2013-2019 vuosiraportit kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
30.2.2020 mennessä. Koska Erkki Pajari Ky ei ole tehnyt murs-
kaustoiminnasta ympäristöluvan määräyksen 21 mukaisia katsel-
muspyyntöjä, tulee Erkki Pajari Ky:n toimittaa selvitys alueella har-
joitetusta murskaustoiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamasta 
pilaantumisesta sekä pyytää loppukatselmusta 31.5.2020 men-
nessä. 

 
 

Ympäristönsuojelusihteeri esitteli kokouksessa Erkki Pajari Ky:ltä 
8.12.2019 saapuneen selvityksen, jonka mukaan yhteismetsän 
hoitokunta käsittelee vuokrasopimusta koskevan asian seuraavas-
sa kokouksessaan 30.12.2019. Asia on varmistettu Kemijärven yh-
teismetsän toiminnanjohtaja Kari Välikankaalta puhelimitse 
9.12.2019. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 86   9.12.2019 
 
…Murskaustoiminnan ympäristöluvan peruuttaminen ympäristönsuojelulain 93 §:n 
nojalla / Erkki Pajari Ky, Maahyypiön sora-alue, Kemijärvi 
 
Muutosesitys: Yss. Ympäristöterveyslautakunta siirtää asian päätettäväksi seuraa-

vaan kokoukseen, kun yhteismetsän hoitokunnan päätös vuokra-
sopimuksen osalta on tehty. Alueella ei tule harjoittaa luvan mu-
kaista toimintaa, ennen kuin alueen luvan mukaiseen käyttöön on 
saatu vuokraoikeus. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti siirtää asian päätettäväksi seu-

raavaan kokoukseen, kun yhteismetsän hoitokunnan päätös vuok-
rasopimuksen osalta on tehty. Alueella ei tule harjoittaa luvan mu-
kaista toimintaa, ennen kuin alueen luvan mukaiseen käyttöön on 
saatu vuokraoikeus. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 87   9.12.2019 
 
MAA-AINESLAIN 14 §:N MUKAISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JUOKSEVAN UH-
KASAKON UHALLA / ERKKI PAJARI KY, MAAHYYPIÖN SORA-ALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 87 Erkki Pajari Ky:llä on ollut maa-aineslupa Maahyypiön sora-

alueella Kemijärvellä (Rakennuslautakunta § 13 07.02.2007). Lupa 
on päättynyt 30.9.2016, johon mennessä luvan mukaisten maise-
mointien olisi tullut olla suoritettuna. Kemijärven kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomainen on suorittanut alueella tarkastuksen 
18.10.2017 (liite 9). Tarkastuksella havaittiin, että luvan mukainen 
maisemointi on tekemättä. Tarkastuskertomuksen yhteydessä an-
nettiin kehotus alueen maisemointiin välittömästi. Kemijärven kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomainen suoritti uusintatarkastuk-
sen 4.10.2019. Alueen maisemointi oli edelleen tekemättä ja alu-
eella oli myös jätteeksi luokiteltavia esineitä ja materiaalia (liite 
10). 

 
Maa-aineslain (555/1981) 14 §:n mukaisesti ”Jos ainesten ottami-
seen ryhdytään vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä taikka muutoin laiminlyödään niiden mukaisten velvolli-
suuksien täyttäminen, valvontaviranomaisen on velvoitettava asi-
anomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muutta-
maan tehdyn työn vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila 
ja täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että te-
kemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella.” 

 
Alueella ei ole kehotuksesta huolimatta suoritettu maa-ainesluvan 
mukaista maisemointia ja alueella on maa-ainesluvan vastaisesti 
jätettä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee velvoittaa 
toiminnanharjoittaja noudattamaan maa-ainesluvan määräyksiä. 
Määräystä tehostetaan sakon uhalla. 

 
Erkki Pajari Ky:tä on kuultu määräyksen antamisesta sakon uhalla 
11.10.2019 lähetetyllä kuulemiskirjeellä (liite 11). Erkki Pajari Ky ei 
ole vastannut kuulemiseen määräajassa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 87   9.12.2019 
 
…Maa-aineslain 14 §:n mukaisten määräysten antaminen juoksevan uhkasakon 
uhalla / Erkki Pajari Ky, Maahyypiön sora-alue, Kemijärvi 
 
Ehdotus: Yss.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta määrää 
 

1. Erkki Pajari Ky:n maisemoimaan maa-ainesalueen (Rakennus-
lautakunta § 13 07.02.2007) lupamääräysten mukaisesti 
31.5.2020 mennessä. Määräys annetaan juoksevan uhkasa-
kon uhalla, jonka peruserä on 5000 euroa ja lisäerä 1000 eu-
roa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 

2. Erkki Pajari Ky:n toimittamaan maa-ainesalueelle tuodut beto-
nit ja muut jätteet 31.5.2020 mennessä lainmukaiseen käsitte-
lyyn ja toimittamaan siitä selvityksen Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräys annetaan juokse-
van uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 2000 euroa ja lisäerä 
500 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti määrätä 
 

1. Erkki Pajari Ky:n maisemoimaan maa-ainesalueen (Rakennus-
lautakunta § 13 07.02.2007) lupamääräysten mukaisesti 
31.5.2020 mennessä. Määräys annetaan juoksevan uhkasa-
kon uhalla, jonka peruserä on 5000 euroa ja lisäerä 1000 eu-
roa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 

2. Erkki Pajari Ky:n toimittamaan maa-ainesalueelle tuodut beto-
nit ja muut jätteet 31.5.2020 mennessä lainmukaiseen käsitte-
lyyn ja toimittamaan siitä selvityksen Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Määräys annetaan juokse-
van uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 2000 euroa ja lisäerä 
500 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 88   9.12.2019 
 
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / MATTI KELLONIEMI OY, MARJAMÄ-
EN SORA- JA HIEKKA-ALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 88 Matti Kelloniemi Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa maa-

ainesten ottamiseen, murskaukseen ja maa-aineksen ja valmiin 
murskeen varastointiin Kemijärvellä Kelloniementien varressa ti-
loille HAAVISTO 320-401-52-36 ja SORALA 320-401-48-14. Lu-
paa haetaan 170 000 m3 maa-ainesten ottoon kymmeneksi (10) 
vuodeksi. Toimija hakee YSL199 §:n ja MAL 21 §:n mukaisesti lu-
paa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Maa-ainesten 
ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ym-
päristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltä-
vä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityi-
sestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan ha-
kea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 a §). 

 
Alueella on ollut maa-ainesten ottotoimintaa useiden kymmenien 
vuosien ajan. Alue sijaitsee Kemijärven kunnassa Halosenrannan 
ja Kelloniemen välissä noin 8 kilometriä Kemijärveltä, Kellonie-
mentien länsi/eteläpuolella. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 
170 metrin etäisyydellä maa-ainesalueesta ja 300 metrin etäisyy-
dellä murskaamosta. Alue on kakkosluokan pohjavesialuetta. Alu-
eella ei ole maankäyttöä koskevia rajoituksia, jotka voisivat olla 
toiminnan esteenä. 

 
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettä-
vä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asete-
tut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 
aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjave-
den (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai ylei-
seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-
minta ei ole kaavan vastaista. 
 
Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on mää-
rätty vakuuksien asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi ja 
alueen ennallistamisen varalta (MAL 12 § ja 21 § sekä YSL 199 
§). 

 
Liitteessä 12 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 88   9.12.2019 
 
…Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Matti Kelloniemi Oy, Marjamäen sora- ja 
hiekka-alue, Kemijärvi 
 
Ehdotus: Yss.  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle liit-
teen 12 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ot-
tamiseen ja murskaukseen sekä irrotetun maa-aineksen ja valmiin 
murskeen varastointiin Kemijärvellä Kelloniementien varressa ti-
loille HAAVISTO 320-401-52-36 ja SORALA 320-401-48-14. Lupa 
myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Lupa toiminnan 
aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta myönnetään osittaise-
na, siten että se koskee hakemuksen mukaista ottoaluetta nro 3. 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuuksista ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 12 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle 
liitteen 12 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten 
ottamiseen ja murskaukseen sekä irrotetun maa-aineksen ja val-
miin murskeen varastointiin Kemijärvellä Kelloniementien varressa 
tiloille HAAVISTO 320-401-52-36 ja SORALA 320-401-48-14. Lu-
pa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Lupa toi-
minnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta myönnetään 
osittaisena, siten että se koskee hakemuksen mukaista ottoaluetta 
nro 3. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuuksista ja 
luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 12 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 89   9.12.2019 
 
LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAIMO JA AIRI TUULIAISEN VALI-
TUKSESTA, JOKA KOSKEE YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 
12.9.2019 § 60 (DNRO 01176/19/5132) 
 
Ymptervltk § 89  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta 
7.11.2019 lähetetyn lausunto- ja asiakirjapyynnön (liite 13), joka 
koskee Raimo ja Airi Tuuliaisen valitusta ympäristöterveyslauta-
kunnan päätöksestä 12.9.2019 § 60, jätevesien johtaminen toisen 
maalla olevaan ojaan. Lausunnon lisäksi pyydetään selvitystä sii-
tä, miten ja milloin valituksenalainen päätös on annettu tiedoksi 
muutoksenhakijoille. 

 
Ehdotus: Yss.  Valituksenalainen päätös on annettu muutoksenhakijoille tiedoksi 

tavanomaisena tiedoksiantona. Päätös on lähetetty 16.9.2019 se-
kä sähköpostilla että kirjeitse. 

 
Valituksessa vaaditaan Poikeloiden jätevesijärjestelmän ja sen si-
jainnin tutkimista sekä jätevesijärjestelmän uudistamista. 

 
Kiinteistöllä on valitusten johdosta tehty viime vuosina useita vi-
ranomaisten tarkastuskäyntejä. Tarkastuksilla on tutkittu jätevesi-
järjestelmän kuntoa niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. Poike-
loiden jätevesijärjestelmän toiminnassa ei ole havaittu puutteita.  

 
Viranomaisella ei ole tehtyjen tarkastusten perusteella syytä epäil-
lä, että Poikeloiden jätevesijärjestelmän sijainti ei vastaisi raken-
nuslupapäätökseen merkittyä. Jätevesijärjestelmä on rakennettu 
kiinteistölle 80-luvulla silloin voimassa olleen lainsäädännön mu-
kaisesti, eikä ympäristönsuojeluviranomaisella ole toimivaltaa 
puuttua järjestelmän sijaintiin.  

 
Kyseessä oleva Poikeloiden asuinkiinteistö ei sijaitse pohjavesi-
alueella eikä alle 100 m etäisyydellä rannasta, joten sen osalta jä-
tevesijärjestelmän uudistamisvelvollisuus perustason puhdistus-
vaatimustasoa vastaavaksi täyttyy ympäristönsuojelulain 156 b §:n 
mukaisesti, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään 
vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muu-
tostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korja-
taan tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva 
rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Jätevesien käsit-
telystä ei katsota nykyisellään aiheutuvan ympäristön pilaantumis-
ta, joten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei voi vaatia jär-
jestelmän uusimista laissa annetun velvollisuuden täyttymisajan-
kohtaa aikaisemmin. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 89   9.12.2019 
 
…Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Raimo ja Airi Tuuliaisen valituksesta, joka 
koskee ympäristöterveyslautakunnan päätöstä 12.9.2019 § 60 (Dnro 01176/19/5132) 
 

Tarkastuksen yhteydessä on otettu vesinäytteitä Tuuliaisten ni-
meämästä ojasta, johon heidän mukaansa jätevettä olisi tyhjennet-
ty. Lisäksi tarkastuksilla on valvottu myös muita Tuuliaisten ni-
meämiä mahdollisia tyhjennyspaikkoja. Tuuliaisten väittämästä 
sakokaivojen tyhjentämisestä toisen maalle ei ole tarkastusten ja 
näytetulosten perusteella havaittu viitteitä. 

 
Tarkastusten perusteella on havaittu, että Poikeloiden jätevesijär-
jestelmästä purkautuvat puhdistetut jätevedet kulkeutuvat osittain 
Tuuliaisten maalla olevaan ojaan. Poikelaa on tämän johdosta ke-
hotettu hakemaan lupaa puhdistettujen jätevesien johtamiseen toi-
sen maalla sijaitsevaan ojaan. Lupahakemus on käsitelty lauta-
kunnan kokouksessa 24.10.2019 § 73. Lupaa jätevesien johtami-
seen ei myönnetty, sillä jätevedet on mahdollista johtaa myös ko-
konaan Poikelan omalla maalla. 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut syytä ryhtyä 
asiassa enempiin toimenpiteisiin. 

 
Vaasan hallinto-oikeudelle toimitetaan lausunnon mukana päätök-
sen 12.9.2019 § 60 perusteena olleet asiakirjat. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti lausua vastineessaan ympäris-
tönsuojelusihteerin ehdotuksen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 90   9.12.2019 
 
KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 2020-2024 
 
Ymptervltk § 90 Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt 16.2.2018 § 9 Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa 2015–
2019 koskevan päivityksen.  

 
Keskusviranomaiset, Ruokavirasto ja Valvira, ovat laatineet uudet 
valvontaohjelmakauden 2020-2024 valvontaohjelmat: Ympäristö-
terveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuo-
sille 2020-2024, Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma 
2020-2024, Valtakunnallinen terveydensuojelun valvontaohjelma 
2020-2024. Ruokavirasto on jatkanut edellisen suunnittelukauden 
2015-2019 elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvonta-
suunnitelmaansa vuodella (2015-2020) ja päivittänyt valvonta-
suunnitelmansa vuodelle 2020. 
 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa 
2020-2024 on otettu huomioon valtakunnalliset valvontaohjelmat. 
Elintarvikevalvonnan valvontasuunnitelma on tehty vuodelle 2020. 
Ruokavirasto laatii uudelle ohjelmakaudelle suunnitelman vuodes-
ta 2021 lähtien, tällöin myös yksikön valvontasuunnitelma päivite-
tään ainakin elintarvikevalvonnan osalta. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 14 olevan Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020-
2024. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteenä 14 olevan Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020-
2024. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 91   9.12.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 91 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 123-151/2019 henkilöstöasioita 
 
 
 Terveystarkastaja 

Päätös 6.11.2019 / Dnro T61/2019 / Nikotiinivalmisteiden vähit-
täismyyntilupa / Tmi Perttu Soppela, K-Market Särkikangas 
 
Päätös 6.11.2019 / Dnro T63/2019 / Tupakkatuotteiden ja niko-
tiininesteiden myyntilupa / Tmi Perttu Soppela, K-Market Pel-
kosenniemi 
 
Päätös 6.11.2019 / Dnro T64/2019 / Nikotiinivalmisteiden vähit-
täismyyntilupa / Tmi Perttu Soppela, K-Market Pelkosenniemi 
 
Päätös 7.11.2019 / Dnro T60/2019 / Tupakkatuotteiden ja niko-
tiininesteiden myyntilupa / Tmi Perttu Soppela, K-Market Särki-
kangas 
 
Päätös 29.11.2019 / Dnro T73/2019 / Päätös terveydensuojelulain 
20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Pelkosenniemen vesihuolto-
osuuskunta 
 
Päätös 29.11.2019 / Dnro T74/2019 / Päätös terveydensuojelulain 
20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Savukosken kunta 
 
Päätös 29.11.2019 / Dnro T75/2019 / Päätös terveydensuojelulain 
20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Onkamon vesiosuuskunta 
 
Päätös 29.11.2019 / Dnro T76/2019 / Päätös terveydensuojelulain 
20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Kelloselän alueen vesiosuus-
kunta 

 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 24.10.2019 / Dnro Y/63/2019 / Vapautushakemus jätevesi-

viemäriin liittymisestä 
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Ympäristöterveyslautakunta § 91   9.12.2019 
 
…Tiedotusasiat 
 
 Tiedoksisaannit 

Vaasan hallinto-oikeus 
Vastaselityspyyntö 5.11.2019 / 3575/19 / Valitukset Pohjois-
Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 14.6.2019 nro 84/2019 
(Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesita-
louslupa) 
 
Lähete 7.11.2019 / 5371/19 / Valitus Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 
päätöksestä 12.9.2019 § 60 (Haitankärsijän vaatimus jätevesien 
johtamisesta kiinteistöltä avo-ojaan aiheutuvien haittojen vähen-
tämiseksi) 

 
 

Lapin ELY-keskus 
Päätös 7.11.2019 / LAPELY/3433/2019 / Päätös ympäristönsuoje-
lulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja 
pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä / 
Pelkosenniemen kunta, Koulutie 9 

 
 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päätös 8.11.2019 / Dnro PSAVI/100/04.08/2013 / Kemijärven teh-
dasalueen kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyn tehos-
taminen, Kemijärvi / Stora Enso Oyj 

 
 

Maanmittauslaitos 
Pöytäkirja 17.10.2019 / MMLm/15251/33/2013 / Soklin kaivospiirin 
laajentaminen 

 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.  

Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 
 Viranhaltijapäätös 

Terveystarkastaja 
 Päätös 5.12.2019 / Dnro T78/2019 / Päätös terveydensuojelulain 

20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Hautajärven vesiosuuskunta 

 
 Päätös 5.12.2019 / Dnro T79/2019 / Päätös terveydensuojelulain 

20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Hirvasvaara – Aholanvaaran 
vesiosuuskunta 
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Ympäristöterveyslautakunta § 91   9.12.2019 
 
…Tiedotusasiat 
 
 Tiedoksisaannit 

Vaasan hallinto-oikeus 
Lähete 5.12.2019 / 5747/19 / Valitus Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 
päätöksestä 12.9.2019 § 59 (Ojitusta koskeva erimielisyysasia, 
Kemijärvi) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 92   9.12.2019 
 
MUUT ASIAT / Seuraava kokous 
 
Ymptervltk § 92 Ympäristöterveyslautakunnan seuraava kokous pidetään Savu-

koskella 14.2.2020 klo 12:00. 
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Ympäristöterveyslautakunta  9.12.2019 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  77 – 84, 89 – 92 
 

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 
§ 85 / § 87    § 86 / § 88 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 85, 86, 87, 88 
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

