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OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 
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  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  Elina Kostamovaara 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 1–16 

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

Aika ja paikka  20.2.2020 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
  htpps://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/ 

/esityslistat-ja-poytakirjat/  
 
 
Todistaa 
  Elina Kostamovaara, pöytäkirjanpitäjä 
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Ympäristöterveyslautakunta § 1–2  14.2.2020 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 1 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

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

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 4 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Imporanta Aulikki 1 Kerkelä Antti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1           Kuosku Marita 
   3 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 2 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 7.2.2020. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 3–4  14.2.2020 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 3 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 § 4 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

järjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Hanketyöntekijöiden paikkaa hakijoiden haastattelu aloitettiin 

14.2.2020 klo 9.00 Kemijärven kaupungin kunnanhallituksen huo-
neessa. 

  
Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-
järjestykseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 5   14.2.2020 
 
TALOUSARVION TOTEUMA 1-12/2019 
 
Ymptervltk § 5 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 
1-12/2019. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 6   14.2.2020 
 
HANKETYÖNTEKIJÄN VAALI 
 
Ymptervltk § 6 Ympäristöterveyslautakunta 25.3.2019 § 31 päätti hakea han-

keavustusta ympäristöministeriöltä ravinteiden kierrätystä edistä-
vään hankkeeseen, jonka tarkoituksena on turvata sako- ja umpi-
kaivolietteiden asianmukainen käsittely Itä-Lapissa Kemijärven, 
Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alueella. Hank-
keessa jalkautetaan sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittelyyn liit-
tyviä hyviä käytäntöjä sekä lisätään yleistä ravinteiden kierrätyk-
seen liittyvää tiedostamista ja ymmärrystä viestinnän keinoin. Ym-
päristöministeriö on myöntänyt avustuksen 23.5.2019 Dnro 
VN/2269/2019. 
 
Hanketyöntekijän hakuilmoitus on julkaistu 15.1.2020 työ- ja elin-
keinoministeriön internet-sivuilla, kuntien ilmoitustauluilla ja ko-
tisivuilla sekä Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon kotisivuilla.  

 
Toimeen valittavalta edellytetään vähintään alempaa korkeakoulu-
tutkintoa soveltuvalta alalta, viestintäosaamista sekä kokemusta 
maatalouden ympäristönsuojelusta tai muuta hankkeen näkökul-
masta olennaista osaamista. Lisäksi hakuilmoituksessa mainittiin, 
että arvostetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä 
sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.  
 
Toimi täytetään määräajaksi 31.8.2021 asti ja toimen täytössä so-
velletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on en-
nen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. 
 
Määräaikaan 7.2.2020 klo 15 mennessä saapui viisi hakemusta. 
Hakijoista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Hakuilmoitus ja saa-
puneet hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa. Palkka ja työ-
suhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkoh-
tainen palkka KVTES 01TOI060. 
 
Haastatteluun kutsuttiin neljä henkilöä, joista yksi perui haastatte-
lun. 
 

Ehdotus: Ytj. Ehdotus annetaan kokouksessa. 
 
 Esitän, että hanketyöntekijän määräaikaiseen toimeen valittavaksi 

Aku Kuusela ja ensimmäiselle varasijalle Helmi Karhumaa ja toi-
selle varasijalle Laura Luusua. 

 
 Toimi täytetään määräajaksi 31.8.2021 asti ja toimen täytössä so-

velletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on en-
nen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. 
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 Palkka ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 
Tehtäväkohtainen palkka KVTES 01TOI060. 

 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta valitsi hanketyöntekijän määräaikai-

seen toimeen Aku Kuuselan ja ensimmäiselle varasijalle Helmi 
Karhumaan ja toiselle varasijalle Laura Luusuan. 

 
 Toimi täytetään määräajaksi 31.8.2021 asti ja toimen täytössä so-

velletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on en-
nen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinto-
distus terveydentilastaan. 

 
 Palkka ja työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 

Tehtäväkohtainen palkka KVTES 01TOI060. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 7   14.2.2020 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA JÄTELAIN MUKAINEN VALVONTAOHJELMA 2020 
 
Ymptervltk § 7 Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanva-
raisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. 
Valvontaohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määri-
tellään ympäristöriskien arvioinnin perusteella kohteiden tarkastus-
tiheys ja tarkastusmäärät. 

 
Jätelain mukainen valvontasuunnitelma, joka koskee jätelain 100 
§:ssä tarkoitettujen jätteen ammattimaista keräystä harjoittavien 
toimijoiden valvontaa voidaan yhdistää ympäristönsuojelun valvon-
taohjelmaan.  Suunnitelman tulee perustua arviointiin jätteistä ja 
niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksis-
ta. 

 
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontaohjelma on 
laadittu vuodelle (liite 3).   

 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa ympäristönsuojelulain ja 

jätelain valvontaohjelman vuodelle 2020 liitteen 3 mukaisesti. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti ympäristönsuojelulain ja jäte-

lain valvontaohjelman vuodelle 2020 liitteen 3 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 65   12.9.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 8   14.2.2020 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / KULJETUS VH HEIKKILÄ OY, JÄTTEEN KÄSITTELY JA 
MAANKAATOPAIKKA 
 
Ymptervltk § 65 Kuljetus VH Heikkilä Oy hakee ympäristölupaa betonin, tiilen ja 

asfaltin murskaukselle ja välivarastoinnille, metallijätteen välivaras-
toinnille ja maankaatopaikkatoiminnalle Pelkosenniemellä Ho-
piaharjun alueella. Lupaa haetaan kiinteistölle Mairila (RN:o 583-
402-40-77) liitteen 20 mukaiselle alueelle.  

  
Alueella on tarkoitus käsitellä betonia keskimäärin 500 ja enimmil-
lään 1500 t/a, asfalttia keskimäärin 100 ja enimmillään 500 t/a ja 
tiiliä keskimäärin 100 sekä. välivarastoida metalliromua keskimää-
rin 500 ja enimmillään 1000 t/a.  Lisäksi alueelle on tarkoitus tehdä 
maankaatopaikka, johon läjitetään pilaantumattomia ylijäämämaita 
keskimäärin 100 ja enimmillään 1500 t/a. Lupaa haetaan kymme-
nen vuoden määräajaksi. Toimintaan ei ole aikaisempaa ympäris-
tölupaa. Alueella on voimassa oleva lupa maa-ainesten ottami-
seen. 

 
 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 20 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 20 mukaisen ympäristöluvan pilaantumattomien betoni-, tii-
li-, asfaltti- ja metallijätteiden käsittelyyn ja välivarastointiin ja 
maankaatopaikkatoimintaan Pelkosenniemellä kiinteistöllä Mairila 
(RN:o 583-402-40-77). Samalla ympäristöterveyslautakunta päät-
tää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 
20 mukaisesti. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta kävi keskustelua asiasta, jonka jäl-

keen ympäristönsuojelusihteeri muutti esitystään. 

 
Muutosesitys: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Kuljetus VH Heikkilä Oy:lle 
liitteen 20 mukaisen ympäristöluvan pilaantumattomien betoni-, tii-
li-, asfaltti- ja metallijätteiden käsittelyyn ja välivarastointiin Pel-
kosenniemellä kiinteistöllä Mairila (RN:o 583-402-40-77). Samalla 
ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsitte-
lystä perittävästä maksusta liitteen 20 mukaisesti. Maankaatopaik-
katoiminnan osalta asia palautetaan valmisteluun. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 65   12.9.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 8   14.2.2020 
 
…Ympäristölupapäätös / Kuljetus VH Heikkilä Oy, Jätteen käsittely ja maankaato-
paikka 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta teki päätöksen ympäristönsuojelusih-
teerin muutosesityksen mukaisesti. 

  
- -    - 

 
Ymptervltk § 8 Hakija on täydentänyt aikaisempaa hakemustaan ja hakee luvan 

muuttamista siten, että kiinteistöllä Mairila (RN:o 583-402-40-77) 
on mahdollisuus harjoittaa maankaatopaikkatoimintaa.  

 
Liitteessä 4 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 4 mukaisen ympäristöluvan pilaantumattomien betoni-, tiili-, 
asfaltti- ja metallijätteiden käsittelyyn ja välivarastointiin ja maan-
kaatopaikkatoimintaan Pelkosenniemellä kiinteistöllä Mairila (RN:o 
583-402-40-77). Uusi lupa korvaa aikaisemman, 12.9.2019 § 65 
myönnetyn luvan. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää 
vakuudesta ja asian käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 4 
mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Kuljetus VH Heikkilä 
Oy:lle liitteen 4 mukaisen ympäristöluvan pilaantumattomien beto-
ni-, tiili-, asfaltti- ja metallijätteiden käsittelyyn ja välivarastointiin ja 
maankaatopaikkatoimintaan Pelkosenniemellä kiinteistöllä Mairila 
(RN:o 583-402-40-77). Uusi lupa korvaa aikaisemman, 12.9.2019 
§ 65 myönnetyn luvan. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti 
vakuudesta ja asian käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 4 
mukaisesti. 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  10 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 9   14.2.2020 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA, NAPAPIIRIN KUL-
JETUS OY, TIELTO-OJAN SORA-ALUE, SALLA 
 
Ymptervltk § 9 Napapiirin Kuljetus Oy on jättänyt 18.11.2019 maa-aineslain 

(1981/555) mukaisen maa-ainesten ottolupahakemuksen Sallan 
kunnan Aatsingin kylään tilalle Kolmikko (RN:o 732-401-51-1). Ot-
tamisalue sijaitsee linnuntietä noin 12 km koilliseen Sallan kirkon-
kylästä.  

 
Lupaa haetaan 4,6 ha:n toiminta-alueelle, josta varsinaista otto-
aluetta on 4,496 ha. Lupaa haetaan soran ja hiekan ottoon 50 000 
m3ktd ottomäärälle kymmeneksi (10) vuodeksi. Maa-ainesta käyte-
tään lähialueiden tarpeisiin. Toimija hakee lupaa toiminnan aloit-
tamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Alue sijaitsee pohjavesialueella (Tielto-oja, 12732172), joka kuuluu 
luokkaan III (muu pohjavesialue). Lupapäätöksessä on annettu 
määräyksiä pohjaveden pinnan yläpuolelle jätettävästä suojaker-
roksesta ja pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailusta.   

 
Suunnitelman ja ehdotettujen lupamääräysten mukaisesti toteutet-
tuna hanke ei ennalta arvioiden aiheuta ympäristölle maa-
aineslain tai vesilain tarkoittamia haittoja eikä ole ristiriidassa maa-
aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.  

 
Liitteessä 5 on asiasta tarkemmin. Asia selostetaan tarvittaessa 
lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Napapiirin Kuljetus Oy:lle liit-
teen 5 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Sallan kunnan 
Aatsingin kylään tilalle Kolmikko (RN:o 732-401-51-1). Lupa toi-
minnan aloittamiseen myönnetään mahdollisesta muutoksenhaus-
ta huolimatta. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää lupa-
maksun ja vakuuden liitteen mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Napapiirin Kuljetus 
Oy:lle liitteen 5 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Sallan 
kunnan Aatsingin kylään tilalle Kolmikko (RN:o 732-401-51-1). Lu-
pa toiminnan aloittamiseen myönnetään mahdollisesta muutok-
senhausta huolimatta. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti 
lupamaksusta ja vakuudesta liitteen mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 10   14.2.2020 
 
EHDOTUS KUNTIEN VALTUUSTOILLE KEMIJÄRVEN, PELKOSENNIEMEN JA SAL-
LAN KUNTIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITYSTYÖN JA SAVU-
KOSKEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LAATIMISTYÖN ALOIT-
TAMISEKSI 
 
Ymptervltk § 10 Kunta voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla antaa 

ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikalli-
sista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä 
määräyksiä (Ympäristönsuojelumääräykset). 

 
Määräykset voivat koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla 
ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; erityisen häi-
ritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; toimintojen sijoittu-
misen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ul-
kopuolella; sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityi-
sen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen 
maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai 
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 
sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja 
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haital-
listen aineiden käyttöä rajoitetaan; valvontaa varten tarpeellisten 
tietojen antamista; vesien ja meriympäristön tilan parantamista 
koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestä-
misestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai me-
renhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia. 
 
Määräykset eivät voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 
rekisteröitävää toimintaa, ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaista 
koeluonteista toimintaa, ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitet-
tuja poikkeuksellisia tilanteita, pilaantuneen maaperän ja pohjave-
den puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä eikä puolustus-
voimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovaa sääntelyä. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää 
poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin pe-
rustein. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset on annettu Kemijärvellä vuonna 
2013 (KV 19.8.2013 § 85), Pelkosenniemellä vuonna 2011 (kv 
22.6.2011 § 47) ja Sallassa vuonna 2012 (kv 15.11.2012 § 47). 
Savukoskella ei ole annettu ympäristönsuojelumääräyksiä. Lain-
säädännön muuttumisen vuoksi määräykset eivät ole kaikilta osin 
tarkoituksenmukaisia. Kuntien välillä on eroja määräysten tiukkuu-
dessa. Määräyksissä on myös yksittäisiä kohtia, jotka ovat epä-
tarkkoja tai tulkinnanvaraisia. Määräysten sisältö vaihtelee kunnit-
tain, mikä osaltaan hankaloittaa kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen valvontatyötä ja aiheuttaa valvonta-alueen sisäisiä eroja 
asukkaisiin kohdistuvien vaatimusten osalta.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 10   14.2.2020 
 
…Ehdotus kuntien valtuustoille Kemijärven, Pelkosenniemen ja Sallan kuntien ym-
päristönsuojelumääräysten päivitystyön ja Savukosken kunnan ympäristönsuoje-
lumääräysten laatimistyön aloittamiseksi 
 
 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

alueen asukkaiden oikeudellisen aseman selkeyttämiseksi ja yh-
denmukaisen kohtelun edistämiseksi sekä ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen viranomaistyön sujuvoittamiseksi ehdotetaan, että ao. 
kuntien valtuustot käynnistäisivät ympäristönsuojelumääräysten 
päivitys- tai valmistelutyön ja antaisivat sen tehtäväksi kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kuntien tulee tiedottaa valmiste-
lutyön käynnistymisestä verkkosivuillaan. 

 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta esittää Kemijärven kaupunginvaltuus-

tolle, Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle ja Sallan kunnanvaltuus-
tolle, että nämä käynnistävät kunnan ympäristönsuojelumääräys-
ten päivityksen ja antavat ympäristönsuojelumääräysten päivityk-
sen valmistelun tehtäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le. 

 
Ympäristöterveyslautakunta esittää Savukosken kunnanvaltuustol-
le, että se käynnistää kunnan ympäristönsuojelumääräysten laati-
mistyön ja antaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tehtä-
väksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Kuntien tulee tiedottaa päivitys- tai laatimistyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan.  
 

Muutosesitys: Yss Ympäristöterveyslautakunta esittää Kemijärven kaupunginvaltuus-
tolle, Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle ja Sallan kunnanvaltuus-
tolle, että nämä käynnistävät kunnan ympäristönsuojelumääräys-
ten päivityksen ja antavat ympäristönsuojelumääräysten päivityk-
sen valmistelun tehtäväksi ympäristöterveyslautakunnalle, joka 
toimii ao. kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena. 

 
Ympäristöterveyslautakunta esittää Savukosken kunnanvaltuustol-
le, että se käynnistää kunnan ympäristönsuojelumääräysten laati-
mistyön ja antaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tehtä-
väksi ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii Savukosken kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisena. 

 
Kuntien tulee tiedottaa päivitys- tai laatimistyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan.  

 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta esittää Kemijärven kaupunginvaltuus-

tolle, Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle ja Sallan kunnanvaltuus-
tolle, että nämä käynnistävät kunnan ympäristönsuojelumääräys-
ten päivityksen ja antavat ympäristönsuojelumääräysten päivityk-
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sen ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii ao. kuntien ympä-
ristönsuojeluviranomaisena. 

 
Ympäristöterveyslautakunta esittää Savukosken kunnanvaltuustol-
le, että se käynnistää kunnan ympäristönsuojelumääräysten laati-
mistyön ja antaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelun tehtä-
väksi ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii Savukosken kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisena. 

 
Kuntien tulee tiedottaa päivitys- tai laatimistyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 11   14.2.2020 
 
MAA-AINESLAIN 14 §:N MUKAISTEN MÄÄRÄYSTEN ANTAMINEN JUOKSEVAN UH-
KASAKON UHALLA / METSÄHALLITUS METSÄTALOUS OY, SAARIVAARAN MAA-
AINESALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 11 Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on ollut maa-aineslupa Saarivaa-

ran maa-ainesalueella Kemijärvellä (Kemijärven kaupunki, raken-
nuslautakunta § 4 25.1.2006). Lupa on päättynyt 31.5.2015, johon 
mennessä luvan mukaisten maisemointien olisi tullut olla suoritet-
tuna. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 
suorittanut alueella tarkastuksen 16.10.2017 (Liite 6). Tarkastuk-
sella havaittiin, että luvan mukainen maisemointi on tekemättä. 
Tarkastuskertomuksen yhteydessä sovittiin alueen maisemoinnis-
ta. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen suoritti 
uusintatarkastuksen 28.8.2019. Alueen maisemointi oli edelleen 
tekemättä (Liite 7). 

 
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. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
tulee velvoittaa toiminnanharjoittaja noudattamaan maa-
ainesluvan määräyksiä. Määräystä tehostetaan sakon uhalla. 

 
Metsähallitus Metsätalous Oy:tä on kuultu määräyksen antamises-
ta sakon uhalla 8.1.2020 lähetetyllä kuulemiskirjeellä (Liite 8). 
Metsähallitus Metsätalous Oy antoi 8.1.2020 selvityksen (Liite 9), 
jossa kerrottiin että maisemointi työt aloitetaan välittömästi kun 
tiestö kohteella on kevään jäljiltä kuivunut ja lumet poistuneet 
maa-ainesalueelta. Selvityksen mukaan tarkoituksena on, että 
toimenpiteet on suoritettu 30.6.2020 mennessä. Syyksi maise-
moimattomuuteen ilmoitettiin tietokatkokset.    

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta määrää Metsähallitus Metsätalous 
Oy:n maisemoimaan maa-ainesalueen (Rakennuslautakunta § 4 
25.1.2006) lupamääräysten mukaisesti 30.6.2020 mennessä. 
Määräys annetaan juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä 
on 5000 euroa ja lisäerä 1000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausit-
tain. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 11   14.2.2020 
 
…Maa-aineslain 14 §:n mukaisten määräysten antaminen juoksevan uhkasakon 
uhalla / Metsähallitus Metsätalous Oy, Saarivaaran maa-ainesalue, Kemijärvi 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti määrätä Metsähallitus Metsäta-
lous Oy:n maisemoimaan maa-ainesalueen (Rakennuslautakunta 
§ 4 25.1.2006) lupamääräysten mukaisesti 30.6.2020 mennessä. 
Määräys annetaan juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä 
on 5000 euroa ja lisäerä 1000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausit-
tain. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 12   14.2.2020 
 
VASTINE VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE AARO PIETILÄN VALITUKSESTA YM-
PÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 12.9.2019 § 59, OJITUSTA 
KOSKEVA ERIMIELISYYSASIA, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 12 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on saanut Vaasan hallinto-oikeudelta 
5.12.2019 lausunto- ja asiakirjapyynnön (liite 10), joka koskee Aa-
ro Pietilän valitusta ympäristöterveyslautakunnan päätöksestä 
12.9.2019 § 59, ojitusta koskeva erimielisyysasia, Kemijärvi. Asian 
diaarinumero Vaasan hallinto-oikeudessa on VHaO dnro 
01267/19/5205. Vaasan hallinto-oikeudelta on saatu lisäaikaa lau-
sunnon antamiselle 28.2.2020 saakka. 

 
 Lausuntoehdotus on liitteenä 11. 
 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa asiassa liitteen 11 mukaisen 
lausunnon.  Lausunnon mukana Vaasan hallinto-oikeudelle toimi-
tetaan päätöksen 12.9.2019 § 59 perusteena olleet asiakirjat. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti antaa asiassa liitteen 11 mukai-
sen lausunnon.  Lausunnon mukana Vaasan hallinto-oikeudelle 
toimitetaan päätöksen 12.9.2019 § 59 perusteena olleet asiakirjat. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 85   9.12.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 13   14.2.2020 
 
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 
Ympäristöterveyslautakunta § 13   14.2.2020 
 
…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. 

  
- -    - 

 
Ymptervltk § 13 Erkki Pajari Ky tai Kemijärven yhteismetsä eivät ole toimittaneet 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uutta vuokrasopimusta 
koskien maa-ainesluvan mukaista aluetta. Siten Erkki Pajari Ky ei 
ole osoittanut hallintaoikeutta kyseiseen alueeseen ja Kemijärven 
yhteismetsän päätös vuokrasopimuksen irtisanomisesta katsotaan 
olevan edelleen voimassa. Koska alueelle ei ole hallintaoikeutta, 
maa-aineslupa on perusteeton. Siten kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisella on perusteet ja velvollisuus 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. 

 
 Ympäristötarkastajalle on saapunut 13.2.2020 sopimus maa-

ainesluvan siirtämisestä ja vuokrasopimus ko. maa-alueen vuok-
raamisesta uudelle toiminnanharjoittajalle (Matti Kelloniemi Oy). 

 
Muutosehdotus: Yss Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta ei peruuta Erkki Pajari ky:n Maahyypi-
ön sora-aluetta koskevaa maa-aineslupaa (rakennuslautakunta 
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12.10.2011 § 74), sillä lupa on sopimuksella siirretty Matti Kello-
niemi Oy:lle 13.2.2020. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta ei peruuta Erkki Pajari ky:n Maahyypi-
ön sora-aluetta koskevaa maa-aineslupaa (rakennuslautakunta 
12.10.2011 § 74), sillä lupa on sopimuksella siirretty Matti Kello-
niemi Oy:lle 13.2.2020. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 86   9.12.2019 
Ympäristöterveyslautakunta § 14   14.2.2020 
 
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 
Ympäristöterveyslautakunta § 14   14.2.2020 
 
…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. 

  
- -    - 

 
Ymptervltk § 14 Erkki Pajari Ky tai Kemijärven yhteismetsä eivät ole toimittaneet 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uutta vuokrasopimusta 
koskien ympäristöluvan mukaista aluetta. Siten Erkki Pajari Ky ei 
ole osoittanut hallintaoikeutta kyseiseen alueeseen ja Kemijärven 
yhteismetsän päätös vuokrasopimuksen irtisanomisesta katsotaan 
olevan edelleen voimassa. Koska Erkki Pajari Ky:llä ei ole voimas-
sa olevaa maanvuokrasopimusta murskauksen toimintapaikalle 
eikä lupaa ole siirretty maanomistajalle tai vuokraoikeuden haltijal-
le, edellytyksiä toiminnan jatkamiselle ei ole. Edellytyksiä ei voida 
täyttää lupaa muuttamalla. Tämän vuoksi ympäristölupa tulee pe-
ruuttaa. 

 
Ympäristötarkastajalle on saapunut 13.2.2020 sopimus ympäristö-
luvan siirtämisestä ja vuokrasopimus ko. maa-alueen vuokraami-
sesta uudelle toiminnanharjoittajalle (Matti Kelloniemi Oy). 

 
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 
31.3.2020 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. 

 
Muutosehdotus: Yss Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta ei peruuta Erkki Pajari ky:n Maahyypi-
ön sora-aluetta koskevaa ympäristölupaa (rakennuslautakunta  
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Ympäristöterveyslautakunta § 14   14.2.2020 
 
…Murskaustoiminnan ympäristöluvan peruuttaminen ympäristönsuojelulain 93 §:n 
nojalla / Erkki Pajari Ky, Maahyypiön sora-alue, Kemijärvi 
 
 12.10.2011 § 75), sillä lupa on sopimuksella siirretty Matti Kello-

niemi Oy:lle 13.2.2020. 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta ei peruuta Erkki Pajari ky:n Maahyypi-
ön sora-aluetta koskevaa ympäristölupaa (rakennuslautakunta 
12.10.2011 § 75), sillä lupa on sopimuksella siirretty Matti Kello-
niemi Oy:lle 13.2.2020. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   14.2.2020 
 
KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VAATIMUS MAHDOLLISESSA 
MAA-AINESLAIN RIKKOMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA / Salassa pidettävä JulkL 
(1999/621) 24.1 § 3 kohta 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   14.2.2020 
 
…Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimus mahdollisessa maa-aineslain 
rikkomusta koskevassa asiassa / Salassa pidettävä JulkL (1999/621) 24.1 § 3 kohta 
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Ympäristöterveyslautakunta § 16   14.2.2020 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 16 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 152-155/2019 henkilöstöasioita 
 § 1-15/2020 henkilöstöasioita 
 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 1/2020 henkilöstöasioita 
 

Päätös 3.1.2020 / Dnro T72/2019 / Tupakkatuotteiden ja niko-
tiininesteiden vähittäismyyntilupa / Naruska Quiet Resort Oy, Edin 
Bar & Grill (pubi.fi) 

 
 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 9.1.2020 / Dnro T1/2020 / Päätös terveydensuojelulain 20 

§:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsit-
telystä perittävästä maksusta / Sallan Aluelämpö Oy 

 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri 
 Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/48/2019 / Päätös talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
742-402-27-7 

 
 Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/54/2019 / Päätös talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
742-404-13-12 

 
 Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/66/2019 / Päätös talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
732-406-10-27 

 
Päätös 18.12.2019 / Dnro Y/45/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
732-405-1-11 
 
Päätös 18.12.2019 / Dnro Y/65/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
732-405-0005-0011-T 
 
Päätös 18.12.2019 / Dnro Y/67/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
583-402-57-30 
 
Päätös 18.12.2019 / Dnro Y/70/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
732-412-1-23 
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Ympäristöterveyslautakunta § 16   14.2.2020 
 
…Tiedotusasiat 

Päätös 8.1.2020 / Dnro Y/82/2019 / Päätös ympäristöluvan rau-
keamisesta / Savukosken Lämpö Oy 
 

 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/57/2019 / Päätös talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-401-83-20 

 
Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/75/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-401-33-1 
 
Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/76/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-401-97-5 
 
Päätös 16.12.2019 / Dnro Y/77/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-415-33-10 
 
Päätös 17.12.2019 / Dnro Y/60/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-403-116-24 
 
Päätös 17.12.2019 / Dnro Y/62/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-403-87-29 
 
Päätös 17.12.2019 / Dnro Y/64/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-411-0028-0026-U 
 
Päätös 17.12.2019 / Dnro Y/78/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-401-198-8 
 
Päätös 17.12.2019 / Dnro Y/79/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-413-92-0 
 
Päätös 17.12.2019 / Dnro Y/80/2019 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-401-116-11 

 
Päätös 19.12.2019 / Dnro Y/23/2018 / Päätös talousjätevesien kä-
sittelyvaatimuksista poikkeamista koskevasta hakemuksesta / 
320-405-44-21 
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Ympäristöterveyslautakunta § 16   14.2.2020 
 
…Tiedotusasiat 
 Lausunnot ja ilmoitukset 

Ympäristöterveysjohtaja 
Lausunto 30.1.2020 / Hanna Nurmi / Maa- ja metsätalousministe-
riö lausuntopyyntö 2.12.2019 Dnro 1691/01.02/2019 / Lausunto 
ns. vähäriskisten asetuksen muutoksesta 
 
 
Eläinlääkäri 
Sivutoimi-ilmoitus / Eveliina Sirviö 
 
 
Terveystarkastaja 
Lausunto 23.1.2020 / Eija Kalliainen / Sallan Kalliojärven ja Ryti-
järven asemakaavaehdotus 
 
 
Ympäristönsuojelusihteeri 
Ilmoitus 17.12.2019 / Dnro Y/58/2019 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-
lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään / Neste Markkinointi Oy 
 
Ilmoitus 17.12.2019 / Dnro Y/74/2019 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-
lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään / Neste Markkinointi Oy 
 
Lausunto 23.1.2020 / Dnro Y/84/2019 / Kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen lausunto Kalliojärven ja Rytijärven asemakaava-
ehdotuksesta 
 
 
Ympäristötarkastaja 
Lausunto 8.1.2020 / Dnro Y/83/2019 / Vesijohdon ja paineviemärin 
rakentaminen Kemijärven keskustan ja Kallaanvaaran välille Kemi-
järven vesistöön ja valmistelulupa / Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 

 
 
 Tiedoksisaannit 

Vaasan hallinto-oikeus 
Päätös 10.12.2019 / Päätösnumero 19/0609/3 / Valitus ympäris-
tönsuojelulain mukaisessa hallintopakkoasiassa 
 

 
Lapin ELY-keskus 
Päätös 12.12.2019 / LAPELY/3803/2019 / Päätös ympäristönsuo-
jelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta / Rovaniemen Ur-
heiluautoilijat Ry, Arctic Lapland Rally 
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Ympäristöterveyslautakunta § 16   14.2.2020 
 
…Tiedotusasiat 

Vastaus 17.12.2019 / LAPELY/2200/2017 / Selvitys Soklin kaivos-
alueella kesällä ja syksyllä 2019 tehdyistä toimenpiteistä, Yara 
Suomi Oy 29.11.2019 
 
Lausunto 15.1.2020 / LAPELY/1442/2019 / Arviointi luvan muut-
tamisen tarpeesta YSL 89 §:n perusteella, Sallan rajavartioase-
man ampumarata, Salla 
 
Lausunto 4.2.2020 / LAPELY/2130/2018 / Pilaantuneen maaperän 
puhdistaminen, Misin liikennepaikka, Lapaliontie, Rovaniemi, Ke-
mijärvi 
 
Lausunto 6.2.2020 / LAPELY/389/2020 / Ruoppaus kiinteistön 
320-402-9-5 Herva I vesialueella Halosenniemessä, Kemijärvi 

 
 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Päätös 28.11.2019 / LAAVI/972/2019 / Kunnalliskantelu: Kemijär-
ven kaupungin ympäristöviranomaisen viivyttely ojitusta koskevan 
erimielisyyden ratkaisemisessa 
 
Päätös 11.12.2019 / Dnro PSAVI/3255/2019 / Hallintopakkopää-
tös: PSAVIn päätöksen nro 32/2019 vesirakennustöiden keskeyt-
täminen, Kemijärvi 
 
Päätös 7.2.2020 / Dnro PSAVI/9110/2019 / Vesijohdon ja paine-
viemärin rakentaminen Kemijärven keskustan ja Kallaanvaaran 
välille Kemijärven vesistöön ja valmistelulupa, Kemijärvi 

 
 

Ympäristötarkastaja 
Hallintolain 21 §:n mukainen asiakirjan siirto 16.12.2019 / Esitys 
Kemijärven ympäristöterveyslautakunnalle venevalkaman siistimi-
sestä 
 
Kuuleminen 8.1.2020 / Kuuleminen hallintopakkotoimenpiteiden 
aloittamisesta maa-ainesluvan velvoitteiden täyttämiseen liittyen, 
maa-aineslupa Saarivaarassa Kemijärvellä / Metsähallitus Metsä-
talous Oy 

 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta  14.2.2020 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  1 – 5, 7, 10, 12, 15 – 16  
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 6 
 

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 6 
 

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 
§ 9 / § 11 / § 13    § 8 / § 14 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 8, 9, 11, 13, 14 
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

