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KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 29.4.2020 klo 13:00 – 13:40 
 
Paikka  Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

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

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

 
 
 
  Jouni Halonen  Heta Värriö 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 32–39 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 

 
     
  Pekka Nyman  Sinikka Kangas 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  20.5.2020 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

 
 
Todistaa 
  Heta Värriö, toimistosihteeri 
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Ympäristöterveyslautakunta § 32–33  29.4.2020 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 32 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

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

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 4 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Imporanta Aulikki 1 Kerkelä Antti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1           Kuosku Marita 
   4 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.  
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 33 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 23.4.2020. 
 
 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 § 34–35  29.4.2020 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 34 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 Sinikka Kangas. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 35 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

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

järjestykseksi. Puheenjohtaja totesi, että pöydälle on jaettu lisäys 
tiedotusasioihin, joka käsitellään 39 §:ssä. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 36  29.4.2020 
 
VAALIN VAHVISTAMINEN/Luusua Laura 
 
Ymptervltk § 36 Ympäristöterveyslautakunta päätti valita kokouksessaan 

14.2.2020 § 6 hanketyöntekijän toimeen Laura Luusuan, pääsijoi-
tuspaikkanaan Kemijärvi. Luusua valittiin toiselta varasijalta Haja-
jätevesilietteet hyötykäyttöön Itä-Lapissa -hankkeeseen. Päätös 
on saavuttanut lainvoiman 21.3.2020.  

 
Luusua on 10.3.2020 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut otta-
vansa toimen vastaan ja toimittanut määräajassa hyväksytyn lää-
kärintodistuksen, jossa häntä pidetään sopivana toimeen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. vahvistaa Laura Luusuan vaalin, 

2. vahvistaa Laura Luusuan toimen vastaanottopäiväksi 1.4.2020, 

3. toteaa koeajan päättyväksi 30.9.2020, 

4. vahvistaa määräaikaisen toimen päättyväksi 31.8.2021 ja  

5. vahvistaa Laura Luusuan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2102,42 

eur/kk. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. vahvisti Laura Luusuan vaalin, 

2. vahvisti Laura Luusuan toimen vastaanottopäiväksi 1.4.2020, 

3. totesi koeajan päättyväksi 30.9.2020, 

4. vahvisti määräaikaisen toimen päättyväksi 31.8.2021 ja  

5. vahvisti Laura Luusuan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2102,42 

eur/kk. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 37  29.4.2020 
 
SAATAVIEN POISTOT 
 
Ymptervltk § 37 Kirjanpitolain mukaan tuotoista on vähennettävä tulot, joiden saa-

minen ei ole varma eikä todennäköinen. Perintäyrityksistä huoli-
matta eräitä ympäristöterveydenhuollon saatavia ei ole saatu peri-
tyksi.  

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta poistaa saatavat vuoden 2020 kirjan-

pidosta seuraavasti: 
 
 Tili 4940 – 1650 
 ympäristönsuojelun saatavat 200,00 e 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti poistaa saatavat vuoden 2020 

kirjanpidosta seuraavasti: 
 
 Tili 4940 – 1650 
 ympäristönsuojelun saatavat 200,00 e 
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  29.4.2020 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA PELKOSENNIEMEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJE-
LUVIRANOMAISEN LAUSUNTO KEMIJOKI OY:N VESILAIN MUKAISESTA LUPAHA-
KEMUKSESTA: KEMIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYLUPAEHTOJEN MUUTTAMINEN 
KOSKIEN PÖYLIÖJÄRVEN KOHDALLA OLEVIEN PATOJEN KOROTTAMISTA JA 
LAAJENTAMISTA SEKÄ KUUMALAMMEN VENEENSIIRTOLAITTEEN POISTAMISTA, 
KEMIJÄRVI (PSAVI/6794/2019) 
 
Ymptervltk § 38 Kemijoki Oy hakee muutosta Kemijärven säännöstelylupaehtoihin 

koskien Kemijärven kaupungin keskustassa Pöyliöjärven kohdalla 
olevien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen 
veneensiirtolaitteen poistamista. Patoja on tarkoitus korottaa yh-
teensä noin 2,6 kilometrin matkalla ja uusia patoja rakennetaan 
näiden patojen yhteyteen noin 100 metriä. Patojen korotukset le-
ventävät niitä niiden märälle puolelle keskimäärin noin kaksi met-
riä.  Hanke toteutetaan arviolta kesän 2021 aikana lupakäsittelyn 
pituudesta riippuen. 

 
Patojen korottamista ja laajentamista hakija perustelee sillä, että 
tarkoituksena on täyttää ne vaatimukset, jotka patoturvallisuudesta 
vastaava viranomainen Kainuun ELY-keskus on asettanut Kemi-
järven padoille. Padot täyttävät niiden mitoitusperusteet hankkeen 
toteutuessa. Hakemukseen liitetyn patoturvallisuusviranomaisen 
lausunnon mukaan Pöyliöjärven patojen korotustarve johtuu kas-
vaneesta mitoitustulvan (1/5000) suuruudesta verrattuna patojen 
suunnittelun aikaiseen mitoitustulvan suuruuteen (1/600). 

 
Hankkeen tarkoituksena on täyttää patoturvallisuusviranomaisen 
vaatimukset korottamalla patoja korkeuteen N43 +151,30. Nykyi-
nen padotuskorkeus on 150,50. Padotuskorkeuden (moree-
nisydämen) päälle suunnitellaan lisäksi puolen metrin maakerros-
ta. 

 
Lisäksi Kemijoki Oy hakee lupaa poistaa Kuumalammen veneen-
siirtolaite. Kuumalammen veneensiirtolaite on tarkoitus poistaa 
vähäisen käytön ja sen Kuumalammen puistopolun käytölle ai-
heuttavien haitallisten vaikutusten vuoksi. 

 
Hakija katsoo, että hakemuksen mukainen muutos on merkityksel-
tään vähäinen eikä se sanottavasti koske toisen oikeutta tai etua. 

 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Kemijärven kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta. 
Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 4.5.2020 asti. Lisäksi 
on saatu lupa lausua asiasta myös Pelkosenniemen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen roolissa, vaikka lausuntopyyntöä ei 
ole yksilöidysti osoitettu Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  29.4.2020 
 
…Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven 
säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen 
korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, 
Kemijärvi (PSAVI/6794/2019) 
 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta lausuu Kemijärven kaupungin ja Pel-
kosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupahake-
muksesta seuraavaa: 

 
Patojen korottamista tulee tarkastella patoturvallisuuslain lisäksi 
oikeudellisen kokonaisuuden kannalta. Kyseessä olevat padot 
ovat osa Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelua, joten tulvasuo-
jelunäkökulmaa ei voi sivuuttaa hankkeessa ja vaikutusarvioinnis-
sa. Patojen korottaminen mahdollistaisi suuremman vesimäärän 
varastoimisen Kemijärveen siten että Kemijärven kaupungin kes-
kusta olisi suojassa tulvilta. Vaikka hakemuksessa ei haetakaan 
säännöstelykorkeuden muutosta, niin hanke vaikuttaa tosiasialli-
sesti vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisten vaarantorjuntatoimenpitei-
den toteutettavuuteen. Mikäli hankkeen seurauksena Kemijärveen 
voitaisiin jatkossa varastoida enemmän vettä, voi hankkeella olla 
negatiivisia vaikutuksia Kemijärven ja Pelkosenniemen ranta-
asukkaisiin. Veden korottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia 
voi syntyä laajemmalle alueelle mikäli veden alle jää teitä tai tulva-
vesi nousee jätevesijärjestelmiin ja jätevesipumppaamoihin, jolloin 
käsittelemätöntä jätevettä voi huuhtoutua tulvaveden sekaan. Ym-
päristöterveyslautakunta toteaa, että hankkeen vaikutusten arvi-
ointi on ensisijaisesti hanketoimijan vastuulla. Hankkeen haitallisia 
vaikutuksia on mahdollista vähentää parantamalla alavirran (Ro-
vaniemen) tulvasuojelua, jolloin tarve veden padottamiselle Kemi-
järveen vähenee. Mikäli haitallisten vaikutusten ja niiden vähentä-
misen arviointia ei tehdä kokonaisuutena, ei voida varmistua täyt-
tääkö hanke vesilain toisen luvun 7 §:n vaatimukset. 

 
Padon korottaminen on konkreettinen toimenpide, joka muuttaa 
maisemaa. Yleisesti luonnolliselta vaikuttavaa rantamaisemaa pi-
detään korkeita patoja miellyttävämmän näköisinä. Patojen korot-
tamisessa tulee huomioida myös patojen muotoilu, jolla mahdollis-
tetaan patojen käyttö kulkureittinä. Nämä asiat tulisi huomioida eri-
tyisesti tulvasuojelun kokonaisuuden kannalta. 

 
Asiassa olisi myös syytä arvioida onko toimenpide osa tulvasuoje-
lukokonaisuutta, joka vaatisi YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 
3 e mukaisena hankkeena ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  29.4.2020 
 
…Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven 
säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen 
korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, 
Kemijärvi (PSAVI/6794/2019) 
 

Veneensiirtolaitteen osalta ympäristöterveyslautakunta toteaa, että 
laitteen siirtorullat ovat puistopolun kohdalla siirrettäviä. Siirrettävät 
osat ovat polun sivulla muutoin kuin veneitä siirrettäessä. Siten 
veneensiirtolaitteen poistaminen ei paranna puistopolun käytettä-
vyyttä. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole tietoa veneensiirtolait-
teen tarpeellisuudesta. 
 
Lisäksi esitetään, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osal-
ta kokouksen päätöksellä. 

 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri esitteli kokouksessa Pekka Nymanin 

sähköpostitse lähettämän täydennysesityksen annettavaan lau-
suntoon. 

 
Muutosesitys: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta lausuu Kemijärven kaupungin ja Pel-
kosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupahake-
muksesta seuraavaa: 

 
Patojen korottamista tulee tarkastella patoturvallisuuslain lisäksi 
oikeudellisen kokonaisuuden kannalta. Kyseessä olevat padot 
ovat osa Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelua, joten tulvasuo-
jelunäkökulmaa ei voi sivuuttaa hankkeessa ja vaikutusarvioinnis-
sa. Patojen korottaminen mahdollistaisi suuremman vesimäärän 
varastoimisen Kemijärveen siten että Kemijärven kaupungin kes-
kusta olisi suojassa tulvilta. Vaikka hakemuksessa ei haetakaan 
säännöstelykorkeuden muutosta, niin hanke vaikuttaa tosiasialli-
sesti vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisten vaarantorjuntatoimenpitei-
den toteutettavuuteen. Mikäli hankkeen seurauksena Kemijärveen 
voitaisiin jatkossa varastoida enemmän vettä, voi hankkeella olla 
negatiivisia vaikutuksia Kemijärven ja Pelkosenniemen ranta-
asukkaisiin. Veden korottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia 
voi syntyä laajemmalle alueelle mikäli veden alle jää teitä tai tulva-
vesi nousee jätevesijärjestelmiin ja jätevesipumppaamoihin, jolloin 
käsittelemätöntä jätevettä voi huuhtoutua tulvaveden sekaan. Ym-
päristöterveyslautakunta toteaa, että hankkeen vaikutusten arvi-
ointi on ensisijaisesti hanketoimijan vastuulla. Hankkeen haitallisia 
vaikutuksia on mahdollista vähentää parantamalla alavirran (Ro-
vaniemen) tulvasuojelua, jolloin tarve veden padottamiselle Kemi-
järveen vähenee. Mikäli haitallisten vaikutusten ja niiden vähentä-
misen arviointia ei tehdä kokonaisuutena, ei voida varmistua täyt-
tääkö hanke vesilain toisen luvun 7 §:n vaatimukset. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  29.4.2020 
 
…Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven 
säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen 
korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, 
Kemijärvi (PSAVI/6794/2019) 
 

Padon korottaminen on konkreettinen toimenpide, joka muuttaa 
maisemaa. Yleisesti luonnolliselta vaikuttavaa rantamaisemaa pi-
detään korkeita patoja miellyttävämmän näköisinä. Patojen korot-
tamisessa tulee huomioida myös patojen muotoilu, jolla mahdollis-
tetaan patojen käyttö kulkureittinä. Nämä asiat tulisi huomioida eri-
tyisesti tulvasuojelun kokonaisuuden kannalta. 

 
Asiassa olisi myös syytä arvioida onko toimenpide osa tulvasuoje-
lukokonaisuutta, joka vaatisi YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 
3 e mukaisena hankkeena ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä.  
 
Hankkeella voi olla vaikutuksia myös Kemijärven yläpuolisiin Natu-
ra-alueisiin. Hankkeesta tulisi tehdä Natura-arvioinnin tarveharkin-
ta, jonka perusteella selviää edellyttääkö hanke luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 65 §:n mukaista Natura-arviointia. 

 
Veneensiirtolaitteen osalta ympäristöterveyslautakunta toteaa, että 
laitteen siirtorullat ovat puistopolun kohdalla siirrettäviä. Siirrettävät 
osat ovat polun sivulla muutoin kuin veneitä siirrettäessä. Siten 
veneensiirtolaitteen poistaminen ei paranna puistopolun käytettä-
vyyttä. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole tietoa veneensiirtolait-
teen tarpeellisuudesta. 
 
Lisäksi esitetään, että pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osal-
ta kokouksen päätöksellä. 
 
 
Pekka Nyman esitti, että ympäristönsuojelusihteerin esitykseen li-
sätään seuraavaa: 

 
 Hakemuksessa on määritelty 1/5000v tulvan korkeudeksi +151,30 

(N43). Hakemuksesta ei selviä, onko tuulen vaikutus otettu huo-
mioon tulvavaran suunnittelussa. Ylärajallaan Kemijärvi on laaja 
vesialue, jossa tuulen suunta kallistaa veden pintaa. Moree-
nisydämen yläpinta on suunniteltu mitoitustulvan tasalle ja mah-
dolliset tuulen painamat kallistukset ja aallokko ovat louhetäytön 
varassa. 
 
Tulvapenkereiden korottamisessa tulee tarkastella koko Kemijär-
ven kaupungin tulvasuojausta, koska padotuksen nosto voi aiheut-
taa tulvavesien ryöstäytymisen muualla kaupungissa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 38  29.4.2020 
 
…Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven 
säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen 
korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, 
Kemijärvi (PSAVI/6794/2019) 

 
Pelkosenniemen taajama ja Luiron kylä ovat tulvariskialuetta, 
vaikka niitä ei vähäisen asukasmääränsä vuoksi luetakaan direk-
tiivin mukaiseksi tulvariskialueeksi. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon tulvavedenkorkeuden muutokset Pelkosenniemen alu-
eella kaikissa tulvatilanteissa. Koska joki on kalteva ja tulvan aika-
na kaltevuus vielä kasvaa on tärkeää arvioida mahdolliset haitat 
koko vaikutusalueelta. Pelkosenniemen viemäriverkon suojaus on 
tehty 1980-luvun tulvakorkeuksien mukaan suojaamalla pump-
paamot n.+153,50 (N43) tasalle. Pelkosenniemellä tulvan vahinko-
raja rakennuksille on noin +153,30 (N43). 
 
Hankkeella on laajoja vaikutuksia ja Natura-alueille nouseva vesi 
voi aiheuttaa hyödyllisiä (kasvillisuus) tai haitallisia (linnusto) vai-
kutuksia laajalla alueella. Hankkeesta tulisi tehdä LSL mukainen 
Natura-arviointi. 
 
 
Aulikki Imporanta kannatti Pekka Nymanin esitystä. Sinikka Kan-
gas kannatti ympäristönsuojelusihteerin muutosesitystä. 
 
Puheenjohtaja päätti äänestystavasta seuraavaa: 
JAA = ympäristönsuojelusihteerin muutosesitys 
EI = Pekka Nymanin tekemä muutosesitys 
 
Suoritettiin nimenhuutoäänestys. JAA äänestivät Halonen ja Kan-
gas, EI äänestivät Imporanta ja Nyman. Äänet menivät tasan 2–2 
jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi ja päätökseksi tuli ympäristön-
suojelusihteerin muutosesitys.  

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti lausua Kemijärven kaupungin ja 
Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena lupa-
hakemuksesta seuraavaa: 

 
Patojen korottamista tulee tarkastella patoturvallisuuslain lisäksi 
oikeudellisen kokonaisuuden kannalta. Kyseessä olevat padot 
ovat osa Kemijärven ja Rovaniemen tulvasuojelua, joten tulvasuo-
jelunäkökulmaa ei voi sivuuttaa hankkeessa ja vaikutusarvioinnis-
sa. Patojen korottaminen mahdollistaisi suuremman vesimäärän 
varastoimisen Kemijärveen siten että Kemijärven kaupungin kes-
kusta olisi suojassa tulvilta. Vaikka hakemuksessa ei haetakaan 
säännöstelykorkeuden muutosta, niin hanke vaikuttaa tosiasialli-
sesti vesilain 18 luvun 4 §:n mukaisten vaarantorjuntatoimenpitei- 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  59 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 38  29.4.2020 
 
…Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sen lausunto Kemijoki Oy:n vesilain mukaisesta lupahakemuksesta: Kemijärven 
säännöstelylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen 
korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen poistamista, 
Kemijärvi (PSAVI/6794/2019) 
 

den toteutettavuuteen. Mikäli hankkeen seurauksena Kemijärveen 
voitaisiin jatkossa varastoida enemmän vettä, voi hankkeella olla 
negatiivisia vaikutuksia Kemijärven ja Pelkosenniemen ranta-
asukkaisiin. Veden korottamisen haitallisia ympäristövaikutuksia 
voi syntyä laajemmalle alueelle mikäli veden alle jää teitä tai tulva-
vesi nousee jätevesijärjestelmiin ja jätevesipumppaamoihin, jolloin 
käsittelemätöntä jätevettä voi huuhtoutua tulvaveden sekaan. Ym-
päristöterveyslautakunta toteaa, että hankkeen vaikutusten arvi-
ointi on ensisijaisesti hanketoimijan vastuulla. Hankkeen haitallisia 
vaikutuksia on mahdollista vähentää parantamalla alavirran (Ro-
vaniemen) tulvasuojelua, jolloin tarve veden padottamiselle Kemi-
järveen vähenee. Mikäli haitallisten vaikutusten ja niiden vähentä-
misen arviointia ei tehdä kokonaisuutena, ei voida varmistua täyt-
tääkö hanke vesilain toisen luvun 7 §:n vaatimukset. 
 
Padon korottaminen on konkreettinen toimenpide, joka muuttaa 
maisemaa. Yleisesti luonnolliselta vaikuttavaa rantamaisemaa pi-
detään korkeita patoja miellyttävämmän näköisinä. Patojen korot-
tamisessa tulee huomioida myös patojen muotoilu, jolla mahdollis-
tetaan patojen käyttö kulkureittinä. Nämä asiat tulisi huomioida eri-
tyisesti tulvasuojelun kokonaisuuden kannalta. 

 
Asiassa olisi myös syytä arvioida onko toimenpide osa tulvasuoje-
lukokonaisuutta, joka vaatisi YVA-lain (252/2017) liitteen 1 kohdan 
3 e mukaisena hankkeena ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä.  
 
Hankkeella voi olla vaikutuksia myös Kemijärven yläpuolisiin Natu-
ra-alueisiin. Hankkeesta tulisi tehdä Natura-arvioinnin tarveharkin-
ta, jonka perusteella selviää edellyttääkö hanke luonnonsuojelulain 
(1096/1996) 65 §:n mukaista Natura-arviointia. 

 
Veneensiirtolaitteen osalta ympäristöterveyslautakunta toteaa, että 
laitteen siirtorullat ovat puistopolun kohdalla siirrettäviä. Siirrettävät 
osat ovat polun sivulla muutoin kuin veneitä siirrettäessä. Siten 
veneensiirtolaitteen poistaminen ei paranna puistopolun käytettä-
vyyttä. Ympäristöterveyslautakunnalla ei ole tietoa veneensiirtolait-
teen tarpeellisuudesta. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 39 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 32-40/2020 henkilöstöasioita 
 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri 
 Päätös 16.3.2020 / Dnro/Y/8/2020 / Maa-aineslupa, Otso Metsä-

palvelut Oy / Lapajärvi, Ruokovaara 
 
 Päätös 23.3.2020 / Dnro/Y/69/2019 / Päätös talousjätevesien kä-

sittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 732-404-2-4 
 
 Päätös 23.3.2020 / Dnro/Y/72/2019 / Päätös talousjätevesien kä-

sittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 732-415-12-13 
  
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 18.3.2020 / Dnro/Y/20/2020/ Maa-ainesten kotitarveoton 

ilmoitus, Pekka Kelloniemi 
 
 Päätös 18.3.2020 / Dnro/Y/19/2020/ Maa-ainesten kotitarveoton 

ilmoitus, Matti Kelloniemi 
 
 Päätös 18.3.2020 / Dnro/Y/18/2020/ Maa-ainesten kotitarveoton 

ilmoitus, Kalle Kelloniemi 
 
 Päätös 27.3.2020 / Dnro/Y/25/2020 / Maa-ainesluvan vakuuden 

määrääminen, Matti Kelloniemi Oy 
 
 Päätös 31.3.2020 / Dnro/Y/68/2019 / Ilmoituspäätös ympäristön-

suojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee ulko-
na sijaitsevaa ampumarataa, jolla on tarkoitettu ammuttavaksi 
enintään 9500 laukausta vuodessa. / Pelkosenniemen riistanhoi-
toyhdistys 

 
 
 Lausunnot ja ilmoitukset 

Eläinlääkäri 
Sivutoimi-ilmoitus / Mikaela Sauvala 
 
 
Ympäristönsuojelusihteeri 
Sivutoimi-ilmoitus / Paula Tarkka 
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…Tiedotusasiat 

Ympäristötarkastaja 
 Lausunto 25.3.2020 / Dnro/Y/22/2020 / Kemijärven kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Saarenputaan Lohi Ky:n 
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, 
joka koskee kalanviljelylaitosta ja veden ottoa sekä lupaa toimin-
nan aloittamisesta muutoksen hausta huolimatta ja valmistelulu-
paa, Kemijärvi, Tapionniemi (Dnro PSAVI/5648/2018) 

 
 Ilmoitus 26.3.2020 / Dnro/Y/9/2020 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-

lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään 

 
 
 Tiedoksisaannit 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
hallitus 
Ptk ote 10.3.2020 § 21 / Ympäristöterveydenhuollon tehtävien 
vaativuuden arviointi ja palkkaharmonisointi 
 
Ptk ote 24.3.2020 § 39 / Lisäys hallintosääntöön / Sähköinen ko-
kous 
 
 
Savukosken kunnanhallitus 
Ptk ote 31.3.2020 § 67 / Savukosken kunnan ympäristönsuojelu-
määräysten laatimistyön valmistelun aloittaminen 

 
 
Lapin poliisilaitos 
Tutkinnan päätös 11.3.2020 / 5800/R/2086/20/Maa-ainesrikkomus 
 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Lausuntopyyntö 13.3.2020 / PSAVI/5648/2018 / Tapionniemen ka-
lankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan 
aloittaminen muutoksenhausta huolimatta ja valmistelulupa, Kemi-
järvi 
 
Päätös 21.4.2020 / PSAVI/3103/2020 / Kemijärven säännöstelyn 
vaarantorjuntatoimet kevään 2020 tulvan aikana, Kemijärvi ja Pel-
kosenniemi 
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…Tiedotusasiat 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 

 

Tiedoksisaannit 
Pelkosenniemen kunta 
Muistutus 24.4.2020 / Kemijärven säännöstelylupaehtojen muut-
taminen koskien Pöyliöjärven kohdalla olevien patojen korottamis-
ta ja laajentamista sekä Kuumalammen veneensiirtolaitteen pois-
tamista, Kemijärvi 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  32 – 39  
 

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 
     

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät:  
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

