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Mauri Poikajärvi 

Poropolku 10 B 13 

96400 Rovaniemi 

 

HAKEMUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA POIKKEAMISEKSI 

Hakija   Mauri Poikajärvi 

Kiinteistö  320-403-0141-0019 KANTAKEMPPAINEN 

Kiinteistön osoite Peräposiontie 975, 98420 Ryti-Lehtola 

 

Hakemus 

Kiinteistö on rakennettu ympärivuotisessa käytössä olevaksi asuinrakennukseksi. Kiinteistöllä ei 

kuitenkaan asuta vakituisesti ja käyttöasteeksi ilmoitetaan kolme kuukautta vuodessa ja 

käyttäjämääräksi 3 henkilöä. Veden kulutukseksi ilmoitetaan 3 m3 tai 0,2 m3. Kivipesä sijaitsee noin 

20 metrin etäisyydellä vesistöstä ja 19,5 metrin etäisyydellä omasta talousvesikaivosta. 

Asuinrakennus ei sijaitse pohjavesialueella. Poikkeamista haetaan ympäristönsuojelulain 

käsittelyvaatimuksista jätevesien vähäisyyden perusteella. 

Talo on varustelut vesijohdolla ja saunalla. WC:nä toimii pakastava WC ja kuivakäymälä. Harmaat 

jätevedet johdetaan saostussäiliöiden kautta kivipesään. 

Päätös 

Kiinteistölle 320-403-0141-0019 KANTAKEMPPAINEN, osoitteessa Peräposiontie 975, 98420 Ryti-

Lehtola myönnetään lupa poiketa ympäristönsuojelulain 156 a §:n mukaisesta jätevesien 

puhdistusvaatimuksesta viiden vuoden määräajaksi lainvoimaisuudesta, eli 01.04.2026 asti. 

Samalla myönnetään lupa poiketa Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 6 §:n 3 

kohdan mukaisesta suojaetäisyydestä talousvesikaivoon ja 8 §:n mukaisesta suojaetäisyydestä 

vesistöön. Kiinteistön omistajien tulee jättää uusi poikkeamishakemus ennen määräajan 

päättymistä, mikäli poikkeamisen edellytysten katsotaan täyttyvän vielä määräajan jälkeenkin ja 

poikkeamiselle halutaan hakea jatkoaikaa.  

Myönnetty lupa koskee vain hakemuksen mukaista kuormitustilannetta ja vain kiinteistön nykyistä 

omistajaa. Lupa raukeaa, jos kiinteistön käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai 
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kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu ennen määräajan päättymistä (YSL 156 d § 3 mom). 

Määräajan päättyessä, ja mikäli uutta lupahakemusta ei ole jätetty, lupa raukeaa automaattisesti. 

Päätöksen perustelut 

Ympäristönsuojelulain 156 d §:n 1 momentin mukaan poikkeamislupa voidaan myötää enintään 

viiden vuoden määräajaksi kerrallaan.  

Ympäristönsuojelulain 156 d §:n 2 momentin mukaan poikkeaminen voidaan myöntää sillä 

edellytyksellä, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen 

pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan 

kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten 

ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.  

Hakija hakee poikkeamista jäteveden vähäisen määrän vuoksi. Kun ottaa huomioon kiinteistöllä 

käytettävän veden määrän sekä sen että kiinteistöllä on saostussäiliö ja kivisilmä, niin ympäristöön 

aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä 

verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen. Poikkeus voidaan 

myöntää. 

Ympäristönsuojelulain 156 d §:n 3 momentin mukaan myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistön 

käyttö muuttuu siten että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu. 

Ympäristönsuojelumääräysten 27 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi 

erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan poiketa määräyksistä. Talousvesikaivo sijaitsee 

oletetun pohjavedenvirtaussuunnan yläpuolella ja hakijan kiinteistöllä. Mikäli 

ympäristönsuojelumääräyksistä ei poikettaisi, niin järjestelmä pitäisi käytännössä uusia. 

Hakemuksen mukaista tilannetta voidaan pitää erityisenä yksittäistapauksena eikä poikkeamisesta 

aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 

Käsittelymaksu 

Hakemuksen käsittelystä peritään voimassa olevan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 

määrittämän taksan mukainen maksu. Maksu on 220 euroa. 

Taksa:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 13, liite 1 kohta 26  

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 155 §, 156 a §, 156 d §,  

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

(157/2017) 2 § 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (KV 19.8.2013, asia 5 § 85) 27 § 
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Päätöksen tekijä 

 

Eero Leppänen 

Ympäristötarkastaja 

p. 040 542 3354 

eero.leppanen@pelsavu.fi 

Jakelu Hakija 

 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta 

 

LIITTEET Valitusosoitus 
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  VALITUSOSOITUS 

VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta 

Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan 

hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 

Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kirjeitse tiedoksi annetun 

päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä kirjeen lähettämisestä. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai 

juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 01.04.2021. 

 

Valitusoikeus  

Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella; 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 

olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; 

4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisella; 

5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 

6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten 

oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 

7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää koltta-

alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja. 

 

 

 



  VALITUSOSOITUS 

Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  

PL 204, 65101 Vaasa 

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postittaminen tai 

toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen 

tietoon saapumispäivänään.  

Valituskirjelmän voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:  

vaasa.hao(at)oikeus.fi 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin 

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen 

edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti Vaasan 

hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos 

hallinto-oikeus niin määrää. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuinmaksulaissa 

(1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

 


