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Ympäristöterveyslautakunta § 19–20  25.3.2019 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 19 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 
 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1 Kuosku Marita 
 Imporanta Aulikki 1           Kerkelä Antti 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 20 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 19.3.2019. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 21–22  25.3.2019 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 21 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 Pekka Nyman ja Aulikki Imporanta. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 22 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 ja totesi, ettei lisäasioita ollut. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 23   25.3.2019 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
VUONNA 2018 
 
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 31.3.2019 mennessä VYHA -
järjestelmän kautta. 
 
Liitteenä 1 on Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuonna 2018. Liitteenä 2 on keskusvi-
ranomaisille sähköisesti annettava kysely vuoden 2018 valvonnan 
toteutuminen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumi-
set vuonna 2018. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumi-
set vuonna 2018. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 24   25.3.2019 
 
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 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 2018 on liitteenä 3. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2018 liit-
teen 3 mukaisesti. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2018 liit-
teen 3 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 25   25.3.2019 
 
RATKAISUVALLAN SIIRTO 
 
Ymptervltk § 25 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

hallintosäännön § 26 mukaan ympäristöterveyslautakunta päättää 
ympäristöterveydenhuollon ratkaisuvallan siirrosta alaisilleen vi-
ranhaltijoille. 

 
Ympäristöterveyslautakunta on päättänyt 23.1.2013 § 8 ja päivit-
tänyt päätöstään 22.9.2016 § 56 ratkaisuvallan siirrosta ympäristö-
terveydenhuollon viranhaltijoille. Tämän jälkeen on terveydensuo-
jelulaissa tapahtunut muutos, jonka vuoksi päivitys on tarpeen. 
Terveydensuojelulain (763/1994) uusi 18 a § (ilmoitusvelvollisuus 
tietyn tyyppisistä vedenjakelualueista) ja 20 § on päivitetty niin, et-
tä talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden 
laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun 
vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Riskien arviointi on teh-
tävä toiminnanharjoittajan ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. 
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä riskienar-
viointi. Tämä riskienarvioinnin hyväksyminen esitetään siirrettä-
väksi viranhaltijoille liitteenä olevan taulukon mukaisesti. 

 
Lisäksi esitetään jotkut aiemmin lautakunnalle kuuluvat ratkaisu-
vallat siirrettäväksi viranhaltijoille. Nämä ratkaisuvallan siirtoesityk-
set ovat merkittynä punaisella esityksen liitteeseen 4. Taulukkoon 
on lisätty myös lainsäädännön kohtia, joiden ratkaisuvalta säilyy 
yhä edelleen lautakunnalla. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ratkaisu- ja toimivallan siir-

ron Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille liitteen 
4 esityksen mukaisesti. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ratkaisu- ja toimivallan siir-

ron Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoille liitteen 
4 esityksen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 26   25.3.2019 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON MAKSUT 
 
Ymptervltk § 26 Kemijärven toimipisteessä muun kuin hyötyeläimen vastaanotto-

käynnistä peritään 2,00 euron suuruinen klinikkamaksu. Eläinrönt-
genin käytöstä peritään 32,26 euroa. Hintoihin lisätään kulloinkin 
voimassa oleva arvonlisävero. Klinikkamaksun ja röntgenmaksun 
veloittaa eläinlääkäri, joka tilittää maksut Koillis-Lapin ympäristö-
terveydenhuollolle. Eläinlääkärillä on oikeus vähentää tilitykses-
sään maksujen perimisestä aiheutuneet kustannukset. Työnantaja 
kantaa vastuun mahdollisista luottotappioista. 

 
Maitonäytteiden/muiden näytteiden viljelyssä käytettävistä ela-
tusalustoista veloitetaan asiakkailta 15 €/näyte. Ulostenäytetutki-
muksista peritään 12 €/ensimmäinen tutkimus ja 10 €/seuraava 
tutkimus sekä 2 euron tarvikemaksu. Hinnat eivät sisällä arvon-
lisäveroa. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää eläinlääkintähuollon maksut 

esittelytekstin mukaisesti. 
 
 Keskusteltiin laskutuskäytännöistä. 
 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti ja ympäristöterveyslautakunta yksimielisesti 

kannatti, että ympäristöterveyslautakunta vahvistaa maksut ja val-
tuuttaa ympäristöterveysjohtajan päättämään laskutuskäytännöstä 
kuntayhtymän kanssa. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta yksimielisesti päätti vahvistaa maksut 

esittelytekstin mukaisesti ja valtuuttaa ympäristöterveysjohtajan 
päättämään laskutuskäytännöstä kuntayhtymän kanssa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 27   25.3.2019 
 
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 kuntayhtymän johtava lääkäri. Eläinröntgentoiminnan eriyttämi-
nen omaksi vastuualueekseen on tarkoituksenmukaista, sillä on 
tärkeää, että säteilyturvavastaavalla on hyvä käyttöpaikan toimin-
nan tuntemus. Lisäksi on tärkeää, että vastaava johtaja pystyy to-
siasiallisesti työtehtäviensä puitteissa huolehtimaan hänelle määri-
tellyt tehtävät. Savukosken eläinröntgenlaite on yhteistoiminta-
alueen toistaiseksi ainoa eläinröntgenlaite. Yksikön praktikkoeläin-
lääkäreillä Kaisa Jääskeläisellä ja Joonas Lehtolalla on tällä het-
kellä säteilyturvavastaavan pätevyys. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 27   25.3.2019 
 
…Säteilytoiminnan johtamisjärjestelmä eläinröntgentoiminnassa 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta päättää 
 

1. määrätä ELL Kaisa Jääskeläisen eläinröntgentoiminnan sätei-
lyturvavastaavaksi 1.4.2019 alkaen toistaiseksi, 

2. toteaa Jääskeläisen toimivan säteilyturvaan liittyvissä tehtä-
vissä suoraan kuntayhtymän johtavan lääkäri alaisuudessa ja 

3. toteaa Jääskeläisen säteilyturvavastaavana vastaavan käy-
tännön toimista säteilyn käytön turvallisuuden varmistamisek-
si, ylläpitämiseksi ja epäkohtien kuntoon saattamiseksi Savu-
kosken eläinlääkärin vastaanotolla. 

 
Päätös:  Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. määrää ELL Kaisa Jääskeläisen suostumuksensa mukaisesti 
eläinröntgentoiminnan säteilyturvavastaavaksi 1.4.2019 alka-
en toistaiseksi, 

2. totesi Jääskeläisen toimivan säteilyturvaan liittyvissä tehtävis-
sä suoraan kuntayhtymän johtavan lääkäri alaisuudessa ja 

3. totesi Jääskeläisen säteilyturvavastaavana vastaavan käytän-
nön toimista säteilyn käytön turvallisuuden varmistamiseksi, yl-
läpitämiseksi ja epäkohtien kuntoon saattamiseksi Savukos-
ken eläinlääkärin vastaanotolla. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 28  25.3.2019 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS, SALLAN KUNTA, SALLATUNTURIN MAANKAATO-
PAIKKA, SALLA  
 
Ymptervltk § 28 Sallan kunta hakee ympäristölupaa maankaatopaikalle Sallantun-

turin alueella. Lupaa haetaan kahdelle kiinteistölle (732-409-51-6) 
ja (732-409-51-7). Alueella on tarkoitus välivarastoida, käsitellä ja 
loppusijoittaa Sallatunturin alueen maarakentamisessa syntyviä 
puhtaita maamassoja ja kantoja. Alueet sijaitsevat Sallatunturin 
alueen osayleiskaava-alueella ja entisillä maa-ainesten ottopaikoil-
la. Kantoja varastoidaan läjitysalueelle 1 (Monttu RN:o 732-409-
51-7) enintään 100 m³ vuodessa ja puhtaita maa-aineksia loppusi-
joitetaan läjitysalueelle 2 (Soraharju RN:o 732-409-51-6) enintään 
500 m³ vuodessa. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. 
Alueella on ollut aikaisempi ympäristölupa Sallan kevyenliiken-
teenväylän rakentamisessa syntyneiden puhtaiden maamassojen 
loppusijoittamiselle. 

 
 Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä, melua ja tärinää. 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaa-
raa tai haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen. 

 
Liitteessä 5 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan tarvit-
taessa lautakunnan kokouksessa. 
 
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 040 520 3162. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Sallan kunnalle liitteen 5 mu-
kaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toimintaan Sallatunturis-
sa kiinteistöillä Soraharju (RN:o 732-409-51-6) ja Monttu (RN:o 
732-409-51-7). Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää va-
kuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta. 

 

Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta myöntää Sallan kunnalle liitteen 5 mu-
kaisen ympäristöluvan maankaatopaikan toimintaan Sallatunturis-
sa kiinteistöillä Soraharju (RN:o 732-409-51-6) ja Monttu (RN:o 
732-409-51-7). Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuu-
desta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 29  25.3.2019 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA, NAPAPIIRIN KUL-
JETUS OY, IIVARIN SORA-ALUE, SALLA 
 
Ymptervltk § 29 Napapiirin Kuljetus Oy on jättänyt 20.12.2018 maa-aineslain 

(1981/555) mukaisen maa-ainesten ottolupahakemuksen Sallan 
kunnan Salmivaaran kylässä tilalle Rytilahti (732-418-66-0). Otta-
misalue sijaitsee noin 12 km lounaaseen Sallan kirkonkylästä.  

 
Lupaa haetaan 1,45 ha:n toiminta-alueelle, josta varsinaista otto-
aluetta on 1,28 ha. Lupaa haetaan hiekkavaltaisen soran ja hiekan 
ottoon 38 000 m³ktd ottomäärälle kymmeneksi (10) vuodeksi, siten 
että lupa olisi voimassa 31.12.2028 asti. Maa-ainesta käytetään 
lähialueiden tarpeisiin. 

 
Ottamissuunnitelman mukainen ottoalue sijaitsee Lapin Poski 2-
hankkeen (Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovit-
tamishanke) yhteydessä arvioidulla ja rajatulla arvokkaalla Kuol-
punan harjualueella. Hanke kohdistuu alueella olevalle vanhalle 
maa-ainesten ottoalueelle ja sen reunoille ja se toteutetaan ns. 
maisemointiottona.  

 
Alue sijaitsee pohjavesialueella (Kuolpuna, 12732186), joka kuu-
luu luokkaan III (muu pohjavesialue). Lupapäätöksessä on annettu 
määräyksiä pohjaveden pinnan yläpuolelle jätettävästä suojaker-
roksesta ja pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailusta.   

 
Hakijan esittämässä ottamis- ja maisemointisuunnitelmassa on 
huomioitu alueen maisemalliset arvot. Suunnitelman mukaisesti 
toteutettuna hanke ei ennalta arvioiden aiheuta suuria arvojen 
menetyksiä harjualueella. Hakemuksesta on pyydetty Lapin ELY-
keskuksen lausunto. 
 
Liitteessä 6 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan tarvit-
taessa lautakunnan kokouksessa. 
 
Lisätietoja: ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka 040 520 3162. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle liit-
teen 6 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Sallan kunnan 
Salmivaaran kylään tilalle Rytilahti (732-418-66-0). Samalla ympä-
ristöterveyslautakunta päättää lupamaksun ja vakuuden liitteen 
mukaisesti. 

 

Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle liit-
teen 6 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Sallan kunnan 
Salmivaaran kylään tilalle Rytilahti (732-418-66-0). Samalla ympä-
ristöterveyslautakunta päättää lupamaksun ja vakuuden liitteen 
mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  25.3.2019 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO 
BOREAL BIOREF OY:N UUDELLEEN KUULUTETUSTA LUPAHAKEMUKSESTA, JO-
KA KOSKEE KEMIJÄRVEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUPAA 
JA TOIMINNANALOITTAMISLUPAA  
 
Ymptervltk § 30 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kemijärven kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Boreal Bioref 
Oy:n uudelleen kuulutetusta lupahakemuksesta, joka koskee Ke-
mijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupaa ja toimin-
nanaloittamislupaa. Lausunnon ovat valmistelleet ympäristötarkas-
taja Eero Leppänen ja ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta lausuu Kemijärven kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaisena uudelleen kuulutetun hakemuksen 
johdosta seuraavaa: 

 
Lupahakemus 

 
Uudelleen kuulutus koskee keskeisiltä osin vesilain mukaista val-
mistelulupaa Hiidenlammen täyttämisen ja laitoksen vedenottora-
kenteiden ja jäteveden- ja jäähdytysvedenpurkurakenteiden raken-
tamiseen maa- ja ranta-alueille sekä rakenteiden sijoittamista Ke-
mijärven pohjaan. 

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lau-
sunto 

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tullut tietoa, jonka 
perusteella aikaisempia lausuntoja tulisi muuttaa. 

 
Hiidenlammen entisöintisuunnitelma 

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, et-
tä esitetylle entisöintisuunnitelmalla aluetta ei tosiasiallisesti ennal-
listeta takaisin alkuperäiseen tilaan. Mikäli lupaviranomainen kat-
soo, että alue voidaan olennaisilta osilta palauttaa ennalleen esite-
tyn suunnitelman mukaisesti toimittaessa, lupamääräyksissä tulee 
ottaa huomioon myös alla olevat seikat. 
 
Lammen entisöinti tulee suorittaa ensisijaisesti siten että se ei ole 
riippuvainen muovikalvosta tai muista mahdollisesti rikkoontuvista 
rakenteista. Mikäli lammen säilyminen perustuu muovikalvoon, tu-
lee rakenteille säätää kunnossapitovelvoite. 

 
Entisöintisuunnitelmassa esitetään, että alueelle ei istuteta kasvil-
lisuutta vaan kasvillisuus muodostuu alueelle ajan oloon. Lam-
peen, ojiin ja pohjaveden purkupaikkoihin muodostuvaa kasvilli-
suutta tulee seurata ja tarvittaessa kasvillisuutta tulee myös istut-
taa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  25.3.2019 
 
…Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Boreal Bioref 
Oy:n uudelleen kuulutetusta lupahakemuksesta, joka koskee Kemijärven Biojalos-
tamon ympäristö- ja vesitalouslupaa ja toiminnanaloittamislupaa  
 

Vesiensuojelurakenteet 
 

Rakentamistoimenpiteissä ja Hiidenlammen ja pohjavedenpurku-
paikkojen entisöinnissä tulee ottaa huomioon Kemijärven vesien-
suojelu. Hiidenlammesta laskeva oja tulee rakentaa siten että siinä 
ei ole sortuma- ja liettymävaaraa ja ojaan tulee rakentaa ennen 
Kemijärveä laskeutusallas/laskeutusaltaat tai muu/muut raken-
ne/rakenteet, jotka vähentävät Kemijärveen kohdistuvaa kuormi-
tusta. Rakenteet tulee mitoittaa virtaaman ja kuormituksen mu-
kaan. Toimijan tulee huolehtia rakenteiden toimivuudesta ainakin 
siihen asti, että ojiin ja Hiidenlampeen on kasvanut kiintoainesta 
pidättävä kasvillisuus. 
 
Vakuudet 

 
Vakuuksissa tulee huomioida myös vesiensuojelurakenteiden ra-
kentaminen ja kunnossapito sekä alueen jälkitarkkailu ja tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet. Vesiensuojelurakenteille ja jälkitarkkailulle 
sekä kunnossapidolle tulee asettaa erillinen vakuus ja vakuuden 
tulee olla voimassa vähintään kymmenen vuoden ajan tai niin 
kauan, että alueelle muodostunut kasvillisuus sitoo lammessa ja 
ojissa olevan kiintoaineen. 
 
 
Sinikka Kangas jääväsi itsensä asian käsittelystä intressijääviyden 
perusteella. Puheenjohtajana tämän pykälän osalta toimi varapu-
heenjohtaja Jouni Halonen. Elina Kostamovaara jääväsi itsensä 
asian käsittelystä osallisuusjääviyden perusteella. 
 
Pekka Nyman jakoi ja luki lautakunnalle kirjoittamansa lausunnon, 
joka lisätään kokouksen liitteeksi ja numeroidaan liitenumeroksi 7. 
Nyman esitti, että liite 7 lisätään lausuntoon. Aulikki Imporanta 
kannatti Nymanin esitystä. 

 
 Pidettiin tauko 14:42–15:00 
 

Keskustelujen jälkeen ympäristönsuojelusihteeri teki muutetun esi-
tyksen, minkä jälkeen Aulikki Imporanta veti kannatuksensa Ny-
manin esitykseltä pois, joka näin ollen kannattomana raukesi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  25.3.2019 
 
…Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Boreal Bioref 

Oy:n uudelleen kuulutetusta lupahakemuksesta, joka koskee Kemijärven Biojalos-
tamon ympäristö- ja vesitalouslupaa ja toiminnanaloittamislupaa  

 
Muutettu esitys: Lisätään lausunnon alkuun, että lammen alueella sijaitsee vesipui-

tedirektiivin suojelema lähteikkö ja lähdepuro. Kemijärven kaupun-
gin ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että: 

 Lammen täyttämiseen ei tule myöntää aloituslupaa ennen kuin 
lähteiden hävittämistä koskeva lupa on saanut lainvoiman, sillä 
lammen täyttämisen yhteydessä lampeen johtava lähdepuro tulisi 
tuhoutumaan. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta lausuu Kemijärven kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaisena uudelleen kuulutetun hakemuksen 
johdosta muutetun esityksen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  25.3.2019 
 
AVUSTUKSEN HAKEMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖLTÄ RAVINTEIDEN KIERRÄ-
TYSOHJELMAN (RAKI 2) HANKKEESEEN 
 
Ymptervltk § 31 Ympäristöministeriö on ilmoittanut haettavaksi valtionavustuksia 

vesien- ja merenhoidon sekä ravinteiden kierrätysohjelman (Raki 
2) hankkeisiin. Hakuaika päättyy 2.4.2019 klo 16.15. 

 
Raki 2-ohjelman mukaista avustusta myönnetään ravinteiden kier-
rätystä edistävään työhön. Avustettavien hankkeiden tulee olla 
konkreettisia toimenpiteitä ravinteiden kierrätyksen tehostamisek-
si. Avustus on käytettävissä vuoden 2021 loppuun saakka. Avus-
tuksella on mahdollista kattaa enintään 80 % hankkeen kokonais-
kustannuksista ja hakijalta edellytetään aina omarahoitusta. 

 
Raki 2-ohjelman tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja 
edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 
2020 mennessä, säästää mineraalifosforivaroja ravinteita kierrät-
tämällä, edistää bio- ja kiertotaloutta sekä tehdä ravinnekierrätys 
yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Avustusta voi hakea ravintei-
den kierrätyshankkeissa saatujen tulosten jalkauttamiseen käy-
tännön toimenpiteiksi, toimintamallien ja menetelmien levittämi-
seen laajempaan käyttöön sekä yleisen ravinteiden kierrätyksen 
tiedostamisen ja ymmärryksen lisäämiseen osallistavan ja vuoro-
vaikutteisen viestinnän keinoin. 

 
Tällä hetkellä Itä-Lapin alueella (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Savu-
koski ja Salla) sako- ja umpikaivolietteet kuljetetaan pääasiassa jä-
tevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi. Haja-asutusalueen talousjä-
tevesien käsittelyjärjestelmille asetetut vaatimukset tulevat lisää-
mään umpikaivojen ja vastaavasti syntyvien lietteiden määrää ha-
ja-asutusalueilla lähivuosina. Kuitenkin alueen jätevedenpuhdis-
tamoiden ympäristöluvat mahdollistavat vain rajallisesti sako- ja 
umpikaivolietteiden vastaanoton ja ympäristölupien tiukentuneiden 
vaatimusten vuoksi lähivuosina pienempien puhdistamoiden mah-
dollisuus ottaa vastaan sako- ja umpikaivolietettä on päättymässä 
kokonaan. Lietteiden asianmukainen käsittely täytyy pystyä tur-
vaamaan myös tulevaisuudessa. Liete voidaan oikeanlaisella kä-
sittelyllä hyödyntää ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja taloudel-
lisesti lähellä lietteen syntypaikkaa. Lietteiden käyttö lannoitteena 
tehostaa ravinteiden kierrätystä ja vähentää keinolannoitteiden 
käyttöä.   

 
Haja-asutusalueella lietteiden kuljetusmatkat jätevedenpuhdista-
moille muodostuvat pitkiksi, jolloin kuljetuksista aiheutuu liikenne-
päästöjä ja kustannuksia. Lietteiden käsittely lähellä niiden synty-
paikkaa vähentää myös lietteiden kuljetuksista aiheutuvia päästö-
jä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  25.3.2019 
 
…Avustuksen hakeminen ympäristöministeriöltä ravinteiden kierrätysohjelman (Ra-
ki 2) hankkeeseen 
 

Ravinteiden kierrätykseen liittyvän tiedostamisen ja ymmärryksen 
lisäämiseen tähtäävällä hankkeella voidaan jalkauttaa sako- ja 
umpikaivolietteiden tilakäsittelyn hyviä käytäntöjä Itä-Lapin alueel-
le. Hankkeen tavoitteena on sako- ja umpikaivolietteiden asianmu-
kaisen käsittelyn turvaaminen, vesien suojelun parantaminen, ra-
vinteiden kierrätys ja keinolannoitteiden säästäminen sekä sako- 
ja umpikaivolietteiden käsittelytoimintaan liittyvän viranomaistoi-
minnan helpottaminen. Tavoitteet voidaan saavuttaa lietteen jär-
jestelmällisen tilakäsittelyn lisääntymisellä, jolloin hajalietteiden 
kierrätys tehostuu, lietteissä olevat ravinteet saadaan paremmin 
hyötykäyttöön, lietteiden kuljetusmatkat lyhenevät ja liikennepääs-
töt pienenevät. Oikein toteutettuna lietteiden käsittely voidaan hoi-
taa turvallisesti, taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti.  

 
Hankkeessa tiedotetaan lietteiden käsittelyn hyvistä käytännöistä 
ja ravinteiden kierrätyksellä saavutettavista ympäristöhyödyistä 
sekä kannustetaan ja opastetaan toimijoita tilakäsittelyn aloittami-
seen. Toimijoista kohderyhmänä ovat esimerkiksi maanviljelijät ja 
kotieläintalouden lopettaneet tilat, joilla on olemassa olevat liete-
lantavarastot, lietteen käsittelykalusto ja lietteen levittämiseen so-
veltuvaa peltoa.  Jalkautettavat toimintamallit ovat ravinteiden kier-
rätystä koskevissa hankkeissa (esim. Putsareista pellolle (Pupe)-
hanke) esiin nousseita ja hyväksi havaittuja toimintamalleja. 

 
Haettavan hankkeen kesto on 1.1.2020–31.12.2021. Hankkeen 
valmistelevia töitä tehdään osittain virkatyönä. Hankkeen käytän-
nön toteutukseen palkataan työntekijä 1,5 vuoden ajaksi. Työnteki-
jän palkkakustannusten lisäksi hankkeesta aiheutuu ICT-kuluja 
(puhelin, tietokone), matkakorvauskuluja, toimistokuluja (esim. leh-
ti-ilmoitukset, monistus- ja kopiontikulut) ja kuluja hankkeeseen liit-
tyvien tiedotustilaisuuksien järjestämisestä (tilavuokrat, mahdolli-
set tarjoilut, asiantuntijavieraiden matka- ja majoituskulut ja mah-
dolliset luennointipalkkiot). 

 

Ehdotus: Yss. Haetaan hankeavustusta ympäristöministeriöltä ravinteiden kierrä-
tystä edistävään hankkeeseen, jonka tarkoituksena on turvata sa-
ko- ja umpikaivolietteiden asianmukainen käsittely Itä-Lapissa 
Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alu-
eella. Hankkeessa jalkautetaan sako- ja umpikaivolietteiden tilakä-
sittelyyn liittyviä hyviä käytäntöjä sekä lisätään yleistä ravinteiden 
kierrätykseen liittyvää tiedostamista ja ymmärrystä viestinnän kei-
noin. Yksityiskohtainen hankehakemus tehdään virkatyönä. 

 

Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti hankeavustuksen hakemisesta 
ehdotuksen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 32  25.3.2019 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 32 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 22-33/2019 henkilöstöasioita 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri 
 Päätös 19.3.2019 / Dnro Y/12/2019 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta, SM moottorikelkka enduro tapahtuma / 
Sallan moottorikelkkailijat ry 

 
 Päätös 19.3.2019 / Dnro Y/13/2019 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta, Murskaus Kivitunturin sora-alueella / 
Metsähallitus Lappi 

 
 Päätös 19.3.2019 / Dnro Y/14/2019 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta, Murskaus Seitakurun sora-alueella / 
Metsähallitus Lappi 

 
Ilmoitus 22.2.2019 / Dnro Y/47/2018 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-
lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään / Oy Teboil Ab 

 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 19.3.2019 / Dnro Y/7/2019 / Vapautushakemus jätevesi-

viemäriin liittämisvelvollisuudesta 
 
 Lausunnot 
 Terveystarkastaja Kalliainen 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 1 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 2 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 3 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 4 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 5 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 6 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 7 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Sallan yhteismetsä, voimala 8 
 
 Lausunto 21.2.2019 / Dnro T6/2019 / Ympäristölupahakemus Sal-

lan kunta/maankaatopaikka 
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Ympäristöterveyslautakunta § 32  25.3.2019 
 
…Tiedotusasiat 
 
 Tiedoksisaannit 
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 Päätös 19.3.2019 Nro 32/2019 Dnro PSAVI/5254/2018 / Vesijoh-

don kaivaminen Kemijärven vesistöön Patojärven kohdalla ja val-
mistelulupa, Kemijärvi / Kemijärven lämpö ja vesi Oy 

 
 Lapin ELY-keskus 
 Päätös 26.2.2019 LAPELY/3902/2018 / Lokan ja Porttipahdan te-

kojärvien sekä niiden alapuolisten jokien veden laadun tarkkai-
luohjelman hyväksyminen vuodesta 2019 alkaen / Kemijoki Oy 

 
 Päätös 26.2.2019 LAPELY/705/2019 / Ounasjoen ja Kemijoen 

yhteistarkkailun vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen vuo-
sille 2019 - 2024 / Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry. 

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

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös 25.3.2019 Nro 
37/2019 Dnro PSAVI/1135/2018 / Joentakaisen kalankasvatuslai-
toksen ympäristö- ja vesitalousluvan muuttaminen, Kemijärvi / 
Koillis-Suomen Lohi Oy 
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Ympäristöterveyslautakunta  25.3.2019 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät 19 – 25, 30, 32  
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 26 – 27, 31 
 

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 26 – 27, 31 
 

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 
 

Kunnallisvalitus, pykälät 28 – 29  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. 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 


