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Ympäristöterveyslautakunta § 17–18  16.3.2020 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 17 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. Lisäksi todettiin, että ympä-

ristöterveysjohtaja ei voi osallistua fyysisesti kokoukseen ko-
ronakaranteenin vuoksi. Esittelijänä toimii ympäristöjohtajan sijai-
nen johtava terveystarkastaja. Lautakunta hyväksyi, että ympäris-
töterveysjohtaja seuraa kokousta Skype-yhteyden välityksellä ja 
tarvittaessa häntä voidaan kuulla asiantuntijana. 

 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 18 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 10.3.2020. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 19–20  16.3.2020 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 19 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

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

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) 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 § 20 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

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

järjestykseksi. Puheenjohtaja totesi, että pöydälle on jaettu täy-
dennyksiä § 24 liitteeseen 7a ja § 25 liitteeseen 8. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 21   16.3.2020 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2019 
 
Ymptervltk § 21 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 

sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumis-
vertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen alle-
kirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava 
lääkäri. 

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-

taa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokses-
ta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastus-

kertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 

 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakun-
ta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen. 

  
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen seitsemäntenä 
toimintavuonna päästiin 54 731,42 euroa arvioitua pienemmin kus-
tannuksin, jolloin jäsen- ja osajäsenkunnille voidaan palauttaa lii-
kaa perittyjä ennakoita. 

 
 Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös 2019 on liitteenä 1 ja toi-

mintakertomus liitteenä 2. 
 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2019 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2019 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 22   16.3.2020 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄK-
SYMINEN VUODELTA 2019 
 
Ymptervltk § 22 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on toiminut Kemijärven, Pelkosennie-
men ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena 
1.1.2016 alkaen. Sallan kunta tuli sopimukseen mukaan 1.1.2019. 

 
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 
sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. 
 
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-
taa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokses-
ta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 
 
Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastus-
kertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakun-
ta hyväksyy ympäristönsuojelun tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen. 
 
Ympäristönsuojelun menot toteutuivat talousarvion mukaisesti. 
Ympäristönsuojelun tuloja on haasteellista arvioida etukäteen, 
koska tällöin pitäisi pystyä ennakoimaan yritysten toimintaa. Tulo-
puoli jäi jälkeen 2019 budjetoidusta, mistä johtuen talousarvio ylit-
tyi 4 499,69 euroa. Pelkosenniemelle, Kemijärvelle ja Sallalle tulee 
näin ollen maksettavaksi hieman lisäkuluja ja Savukoskelle palau-
tetaan liikaa perittyjä ennakoita liitteen 4 mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojelun tilinpäätös vuodelta 2019 on liitteenä 3 ja toi-
mintakertomus liitteenä 4. 

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2019 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2019 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 23   16.3.2020 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
VUONNA 2019 
 
Ymptervltk § 23 Johtava terveystarkastaja: 

Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt 17.12.2014 § 42 Koil-
lis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 
2015-2019. Valvontasuunnitelman päivitys on hyväksytty ympäris-
töterveyslautakunnassa 16.2.2018 § 9. 
 
Valvontasuunnitelman mukaan kunnan tulee arvioida valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin 
seuraavien tekijöiden osalta: 
1) tarkastuksen määrä valvontakohdetyypeittäin 
2) tarkastusten kattavuus 
3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 
4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 

 
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toi-
mittaa Lapin aluehallintovirastolle 31.3.2020 mennessä VYHA -
järjestelmän kautta. 
 
Liitteenä 5 on Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuonna 2019. Liitteenä 6 on keskusvi-
ranomaisille sähköisesti annettava kysely vuoden 2019 valvonnan 
toteutuminen. 

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumi-
set vuonna 2019. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumi-
set vuonna 2019. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 24   16.3.2020 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTIRAPORTTI 
 
Ymptervltk § 24 Kunta arvioi eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumis-

ta aina toimintavuoden päätyttyä ja laatii siitä arviointiraportin. On 
suositeltavaa, että raportin hyväksyy asianomainen lautakunta tai 
muu monijäseninen toimielin, joka myös käsittelee mahdollisia kor-
jaustoimenpiteitä. Hyväksytty raportti tallennetaan VYHA:aan maa-
liskuun loppuun mennessä. Suunnitelman arviointia ohjataan tar-
kemmin Eviran (nyk. Ruokavirasto) vanhassa ohjeessa 15908/2. 

 
Resurssien riittämisen arvioimiseksi kunta pitää lisäksi tilastoa jär-
jestämiensä eläinlääkäripalvelujen käytöstä. Tilastosta pitää ilmetä 
vuositasolla ainakin sairaskäyntien, terveydenhuoltokäyntien ja 
pieneläinvastaanottokäyntien määrät virka-aikana sekä sairas-
käyntien ja pieneläinvastaanottokäyntien määrät päivystysaikana. 
Tilasto tallennetaan vuosittain VYHA:aan. 

 
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi-
raportti vuodelta 2019 on liitteenä 7. 

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2019 liit-
teen 7 mukaisesti. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2019 liit-
teen 7 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 25  16.3.2020 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN 2020 PÄIVITYKSEN HY-
VÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 25 Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripal-

veluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjes-
tämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlää-
käripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoi-
tuksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotois-
ta ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa on 
otettava huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien 
kunnan alueella tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on 
otettava huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunni-
telma ja se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan 
suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. 
(ElhL 10 §) 

 
Eläinlääkintähuollon valtakunnalliseen ohjelmaan (EHO) vuosille 
2015–2019 on tehty päivitys vuodelle 2020. Päivitys on tehty vain 
vuodeksi, koska elintarvikeketjun monivuotiseen valtakunnalliseen 
valvontaohjelmaan, VASUun, tehdään myös vuodeksi 2020 vain 
kevytpäivitys. Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon eläinlääkin-
tähuollon valvontasuunnitelma on näin ollen päivitetty saman linjan 
mukaan ainoastaan vuodelle 2020. 

 
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on liitteenä 8. 

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 8 olevan eläinlää-

kintähuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2020. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteenä 8 olevan eläinlää-

kintähuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2020. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 26   16.3.2020 
 
KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 26 Kuntayhtymän hallitus on 5.2.2020 § 5 hyväksynyt vuoden 2020 

toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa on hyväksytty 
kuntayhtymän toiminnan tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamista 
varten määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymän hallitus käsittelee 
18.3.2020 käyttösuunnitelman (poislukien ympäristöterveyden-
huolto ja ympäristönsuojelu) ja talousarvion 2020 täytäntöönpano-
ohjeen. 

 
Osajäsenyyssopimuksen § 7 mukaan ympäristöterveydenhuollon 
jokaiselle sektorille (terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto ja hallin-
to) laaditaan oma käyttösuunnitelmansa. Hallintosäännön § 30 
mukaan ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristötervey-
denhuoltoa koskevan käyttösuunnitelman. Talousarviovuodelle 
laadittu ympäristöterveydenhuollon käyttösuunnitelma on liitteenä 
9, mukaan lukien ympäristönsuojelu. 
 
Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ovat Kemijärven, Pel-
kosenniemen ja Savukosken valtuustojen päätöksellä siirtyneet 
ympäristöterveyslautakunnalle 1.1.2016 alkaen sekä Sallan osalta 
1.1.2019 alkaen. 
 
Kuntayhtymän talousarvio käsitellään Pelkosenniemen kunnanval-
tuustossa 10.3.2020 ja Savukosken kunnanvaltuustossa 9.3.2020. 
Käyttösuunnitelma vahvistetaan mikäli valtuustot hyväksyvät talo-
usarvion. 

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteen 9 mukaisen ympäris-

töterveydenhuollon käyttösuunnitelman. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti liitteen 9 mukaisen ympäristö-

terveydenhuollon käyttösuunnitelman. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 27   16.3.2020 
 
SÄTEILYTOIMINNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ ELÄINRÖNTGENTOIMINNASSA 
 
Ymptervltk § 27 Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminnan järjestämisestä 

siten, että toiminta täyttää säteilylaissa säädetyt vaatimukset ja et-
tä säteilyturvallisuuspoikkeamat on riittävän tehokkaasti estetty ja 
niiden seuraukset ovat mahdollisimman vähäiset. Toiminnanhar-
joittajan on toteutettava sellaiset toimenpiteet säteilyturvallisuuden 
parantamiseksi, joita voidaan pitää perusteltuina niiden laatuun ja 
kustannuksiin sekä säteilyturvallisuutta parantavaan vaikutukseen 
nähden. 

 
Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava siitä, että sen käytet-
tävissä on toiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen tarpeelli-
nen asiantuntemus sekä riittävät taloudelliset ja henkilöstövoima-
varat toiminnan toteuttamiseksi turvallisesti. 

 
Turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajal-
la on oltava kirjallinen säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä. Joh-
tamisjärjestelmässä määritellään organisaation rakenne, valtuudet 
ja päätöksentekoon liittyvät menettelyt. Johtamisjärjestelmässä on 
oltava säteilyturvallisuusvastaavan nimi, syntymäaika ja yhteystie-
dot sekä, ottaen huomioon säteilytoiminnan luonne ja laajuus sekä 
olosuhteet toiminnan harjoittamispaikalla, riittävät tiedot: 
- henkilöiden pätevyydestä, koulutuksesta ja perehdytyksestä; 
- säteilyturvallisuuden ja turvajärjestelyjen kannalta merkittävistä 

tehtävistä, vastuunjaosta ja tiedonkulusta; 
- toimista hyvän turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseksi ja kehittä-

miseksi. 
 

Johtamisjärjestelmä riippuu oleellisesti toiminnan luonteesta ja laa-
juudesta. Koska säteilyn käyttö on yleensä osa jotain laajempaa 
toimintaa, tarkoituksenmukaista olisi, että säteilyturvallisuuteen liit-
tyvät asiat olisivat integroituna osaksi koko toimintaa koskevaa 
johtamisjärjestelmää. Vastuunjakoon kuuluu muun muassa toimi-
vallan määrittäminen säteilytoimintaan puuttumiseksi tai sen kes-
keyttämiseksi, jos säteilyturvallisuus tätä edellyttää. Lisäksi tarkoi-
tuksena on, että toiminnanharjoittaja määrittelee säteilyturvalli-
suusvastaavan tehtävät toimintakohtaisesti. 

 
Kuntayhtymän ihmispuolen röntgentoiminnan säteilyturvavastaava 
on röntgenhoitaja. Eläinröntgentoiminnan eriyttäminen omaksi 
vastuualueekseen on tarkoituksenmukaista, sillä on tärkeää, että 
säteilyturvavastaavalla on hyvä käyttöpaikan toiminnan tuntemus. 
Lisäksi on tärkeää, että vastaava johtaja pystyy tosiasiallisesti työ-
tehtäviensä puitteissa huolehtimaan hänelle määritellyt tehtävät.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 27   16.3.2020 
 
…Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä eläinröntgentoiminnassa 

 
Savukosken eläinröntgenlaite on yhteistoiminta-alueen toistaiseksi 
ainoa eläinröntgenlaite. Laite hankittiin keväällä 2019, ja tuolloin 
sovittiin (Ymptervltk 25.3.2019 § 27) väliaikaisjärjestelystä, jossa 
säteilyturvavastaavaksi nimettiin Sallan praktikkoeläinlääkäri Kaisa 
Jääskeläinen, jolla oli pätevyys kyseiseen vastuuseen. ELL Hanna 
Nurmi on suorittanut säteilyturvavastaavan pätevyyden tammi-
kuussa 2020. On tarkoituksenmukaista nimetä hänet eläinröntge-
nin säteilyturvavastaavaksi, sillä hänellä on paras käyttöpaikan 
tuntemus, ja hän on käytännössä se, joka laitetta käyttää. 

 
Ehdotus: Ytj. (vs.) Ympäristöterveyslautakunta päättää 
 

1. määrätä ELL Hanna Nurmen eläinröntgentoiminnan säteilytur-
vavastaavaksi toistaiseksi, 

2. toteaa Nurmen toimivan säteilyturvaan liittyvissä tehtävissä 
suoraan kuntayhtymän johtavan lääkärin alaisuudessa ja 

3. toteaa Nurmen säteilyturvavastaavana vastaavan käytännön 
toimista säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi, ylläpi-
tämiseksi ja epäkohtien kuntoon saattamiseksi Savukosken 
eläinlääkärin vastaanotolla. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. määräsi ELL Hanna Nurmen eläinröntgentoiminnan säteilytur-
vavastaavaksi toistaiseksi, 

2. totesi Nurmen toimivan säteilyturvaan liittyvissä tehtävissä 
suoraan kuntayhtymän johtavan lääkärin alaisuudessa ja 

3. totesi Nurmen säteilyturvavastaavana vastaavan käytännön 
toimista säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi, ylläpi-
tämiseksi ja epäkohtien kuntoon saattamiseksi Savukosken 
eläinlääkärin vastaanotolla. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 28   16.3.2020 
 
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / NAPAPIIRIN KULJETUS OY / SIE-
NIOJA-PERÄHARJUN MAISEMOINTIALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 28 Napapiirin Kuljetus Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa maa-

ainesten ottamiseen ja murskaukseen sekä maa-aineksen ja val-
miin murskeen varastointiin Kemijärvellä Sienioja-Peräharjun mai-
semointialueelle tiloille Niemi (320-415-174-45) ja Peräharjun 
monttu (320-145-174-33). Lupaa haetaan 150 000 m3 maa-
ainesten ottoon kymmeneksi (10) vuodeksi. Toimija hakee 
YSL199 §:n ja MAL 21 §:n mukaisesti lupaa aloittaa toiminta muu-
toksenhausta huolimatta. 

 
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei si-
tä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa 
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 
a§).  
 
Samanaikaisesti on vireillä Kuljetus VH Heikkilä Oy:n ympäristö- ja 
maa-aineslupahakemus viereiselle kiinteistölle Pyhänporukka 
(320-145-174-47). Hakemukset perustuvat alueen kokonaissuun-
nitelmaan jonka tavoitteena on Sienioja-Peräharjun maa-
ainesalueen maisemoiminen ja palauttaminen metsätalouskäyt-
töön. Hakemukset käsitellään ja ratkaistaan ympäristönsuojelulain 
46 §:n mukaisesti samanaikaisesti. 

 
Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee kokonaisuudessaan 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalla Peräharjun pohjavesialueella 
(12320122, luokka 2 E) sekä Peräharjun arvokkaalle harjualueelle 
(Poski 2-inventointi), jossa maa-ainesten ottaminen voi olla mah-
dollista vain jo avatuilla ottamisalueilla. Hakemuksesta on pyydetty 
Lapin ELY-keskuksen lausunto. 

 
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. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 28   16.3.2020 
 
…Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Napapiirin Kuljetus Oy / Sienioja-
Peräharjun maisemointialue, Kemijärvi 
 

Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on mää-
rätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi ja 
alueen ennallistamisen varalta (MAL 12 §).  

 
Liitteessä 10 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle liit-
teen 10 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ot-
tamiseen ja murskaukseen sekä irrotetun maa-aineksen ja valmiin 
murskeen varastointiin Kemijärvellä Sienioja-Peräharjun maise-
mointialueella tiloille Niemi (320-415-174-45) ja Peräharjun monttu 
(320-145-174-33). Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden 
määräajaksi. Toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huoli-
matta ei myönnetä.  

 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuuksista ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 10 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Napapiirin Kuljetus 
Oy:lle liitteen 10 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-
ainesten ottamiseen ja murskaukseen sekä irrotetun maa-
aineksen ja valmiin murskeen varastointiin Kemijärvellä Sienioja-
Peräharjun maisemointialueella tiloille Niemi (320-415-174-45) ja 
Peräharjun monttu (320-145-174-33). Lupa myönnetään kymme-
nen (10) vuoden määräajaksi. Toiminnan aloittamislupaa muutok-
senhausta huolimatta ei myönnetä.  

 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuuksista ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 10 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 29   16.3.2020 
 
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / KULJETUS VH HEIKKILÄ OY / SIE-
NIOJA-PERÄHARJUN MAISEMOINTIALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 29 Kuljetus VH Heikkilä Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa maa-

ainesten ottamiseen ja murskaukseen sekä maa-aineksen ja val-
miin murskeen varastointiin Kemijärvellä Sienioja-Peräharjun mai-
semointialueelle tilalle Pyhänporukka (320-145-174-47). Lupaa 
haetaan 70 000 m3 maa-ainesten ottoon kymmeneksi (10) vuo-
deksi. Toimija hakee YSL199 §:n ja MAL 21 §:n mukaisesti lupaa 
aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

 
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei si-
tä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa 
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 
a§). 

 
Samanaikaisesti on vireillä Napapiirin Kuljetus Oy:n maa-aines- ja 
ympäristölupahakemus viereisille kiinteistöille, tiloille Niemi (320-
415-174-45) ja Peräharjun monttu (320-145-174-33). Hakemukset 
perustuvat alueen kokonaissuunnitelmaan jonka tavoitteena on 
Sienioja-Peräharjun maa-ainesalueen maisemoiminen ja palaut-
taminen metsätalouskäyttöön. Hakemukset käsitellään ja ratkais-
taan ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaisesti samanaikaisesti.  
 
Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee kokonaisuudessaan 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalla Peräharjun pohjavesialueella 
(12320122, luokka 2 E) sekä Peräharjun arvokkaalle harjualueelle 
(Poski 2-inventointi), jossa maa-ainesten ottaminen voi olla mah-
dollista vain jo avatuilla ottamisalueilla. Hakemuksesta on pyydetty 
Lapin ELY-keskuksen lausunto. 

 
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. 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  44 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 29   16.3.2020 
 
…Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Kuljetus VH Heikkilä Oy / Sienioja-
Peräharjun maisemointialue, Kemijärvi 
 

Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on mää-
rätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi ja 
alueen ennallistamisen varalta (MAL 12 §).  

 
Liitteessä 11 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Kuljetus VH Heikkilä Oy:lle 
liitteen 11 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten 
ottamiseen ja murskaukseen sekä irrotetun maa-aineksen ja val-
miin murskeen varastointiin Kemijärvellä Sienioja-Peräharjun mai-
semointialueella tilalle Pyhänporukka (320-145-174-47). Lupa 
myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Toiminnan 
aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä.  

 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuuksista ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 11 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Kuljetus VH Heikkilä 
Oy:lle liitteen 11 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-
ainesten ottamiseen ja murskaukseen sekä irrotetun maa-
aineksen ja valmiin murskeen varastointiin Kemijärvellä Sienioja-
Peräharjun maisemointialueella tilalle Pyhänporukka (320-145-
174-47). Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. 
Toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta ei myön-
netä.  

 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuuksista ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 11 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30   16.3.2020 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA / METSÄHALLITUS METSÄTALOUS 
OY / KOUTELOKUUSIKON SORA- JA MOREENIALUE, SALLA 
 
Ymptervltk § 30 Metsähallitus Metsätalous Oy on jättänyt 13.1.2020 maa-aineslain 

(1981/555) mukaisen maa-ainesten ottolupahakemuksen Sallan 
kunnan Koutelon kylään Koutelokuusikon sora- ja moreenialueelle 
tilalle SALLAN VALTIONMAA II (732-893-11-1). Hakijalla on ollut 
alueella aikaisempaa ottotoimintaa. Viimeisin lupapäätös on vuo-
delta 2003.  

 
Lupaa haetaan 3,96 ha:n toiminta-alueelle, josta varsinaista otto-
aluetta on 1,968 ha. Lupaa haetaan moreenin ja soran ottoon 43 
000 m3ktd ottomäärälle kymmeneksi (10) vuodeksi. Maa-ainesta 
käytettäisiin lähialueen tienrakennuskohteisiin. 

 
Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueella ole muita tiedossa 
olevia esteitä suunnitelman mukaiselle maa-ainesten ottotoiminal-
le. 

 
Liitteessä 12 on asiasta tarkemmin.  
 
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Metsähallitus Metsätalous 
Oy:lle liitteen 12 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Sallan 
kunnan Koutelon kylään Koutelokuusikon sora-ja moreenialueelle 
tilalle SALLAN VALTIONMAA II (732-893-11-1). Samalla ympäris-
töterveyslautakunta päättää lupamaksun ja vakuuden liitteen mu-
kaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Metsähallitus Metsäta-
lous Oy:lle liitteen 12 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen 
Sallan kunnan Koutelon kylään Koutelokuusikon sora-ja moreeni-
alueelle tilalle SALLAN VALTIONMAA II (732-893-11-1). Samalla 
ympäristöterveyslautakunta päätti lupamaksun ja vakuuden liitteen 
mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  16.3.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 31 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 16-31/2020 henkilöstöasioita 
 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 2-8/2020 henkilöstöasioita 
 
 
 Terveystarkastaja 

Päätös 14.2.2020 / Dnro/T16/2020 / Nikotiinivalmisteiden vähit-
täismyyntilupa / R-kioski Kemijärvi 
 
Päätös 14.2.2020 / Dnro/T17/2020 / Tupakkatuotteiden ja niko-
tiininesteiden myyntilupa / R-kioski Kemijärvi 
 
Päätös 20.2.2020 / Dnro/T18/2020 / Tupakkatuotteiden ja niko-
tiininesteiden myyntilupa / Bar MinJa, Kemijärvi 
 

 
 Ympäristötarkastaja 

Päätös 14.2.2020 / Dnro/Y/11/2020 / Päätös ympäristönsuojelulain 
170 §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Maahyypiön sora-
alue, Kemijärvi 
 
Päätös 14.2.2020 / Dnro/Y/12/2020 / Päätös maa-aineslain 13 a 
§:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta 
ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Maahyypiön sora-alue, 
Kemijärvi 
 
Päätös 17.2.2020 / Dnro/Y/7/2020 / Päätös viemäriin liittymisen 
vapauttamisesta, Kemijärvi 
 
Päätös 19.2.2020 / Dnro/Y/14/2016 / Päätös ympäristönsuojelulain 
116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnin rauettamisesta / 
Skanska Asfaltti Oy 
 
Päätös 4.3.2020 / Dnro/Y/13/2020 / Päätös ympäristönsuojelulain 
118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta / Kemijärven Moottorikerho r.y. / Giant 
2020 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  16.3.2020 
 
…Tiedotusasiat 
 Lausunnot ja ilmoitukset 

Ympäristötarkastaja 
Lausunto 20.2.2020 / Dnro/Y/17/2018 / Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Vapo Oy:n lupahake-
muksesta, joka koskee Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäris-
tö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 muuttamista, Kemijärvi (Dnro 
PSAVI/1375/2017). 
 
 
Tiedoksisaannit 
Lapin ELY-keskus 
Päätös 9.3.2020 / LAPELY/639/2020 / Päätös jätelain 94 §:n mu-
kaisesta hakemuksesta jätehuoltorekisteriin, joka koskee jätteen 
ammattimaista kuljettamista. / Matti Kelloniemi Oy 

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

 

Tiedoksisaannit 
Aluehallintovirasto 
Päätös 13.3.2020 / LAAVI/444/2020 / Tartuntatautilain 58 §:n mu-
kainen päätös Lapin maakunnan alueelle 
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Ympäristöterveyslautakunta  16.3.2020 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  17 – 27, 31 
 

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 
§ 30    § 28 / § 29 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 28, 29, 30 
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

