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Ympäristöterveyslautakunta § 1–2  4.2.2021 
 
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 
   4 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 ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 29.1.2021. 
 
 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  4.2.2021 
 
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: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja päätti käsitellä lisäasiana: 
§ 14 Eron myöntäminen eläinlääkäri Eveliina Sirviölle ja viran ju-
listaminen haettavaksi 
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Ympäristöterveyslautakunta § 5  4.2.2021 
 
KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN 
2020–2024, PÄIVITYKSEN VUODELLE 2021 HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 5 Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt 9.12.2019 § 90 Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosiksi 
2020–2024. Valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon keskus-
viranomaisten valvontaohjelmat. Elintarvikevalvontasuunnitelma 
tehtiin vuodelle 2020, koska Ruokaviraston jatkoi edellistä suunnit-
telukautta vuodella ja päivitti tällöin valvontasuunnitelmansa vuo-
delle 2020. 

 
Ruokavirasto on laatinut Elintarvikeketjun monivuotisen valvonta-
suunnitelman vuosille 2021–2024. Myös Valvira on tehnyt valvon-
tasuunnitelmansa päivityksen vuosille 2021–2024, joka koostuu 
pienistä tarkennuksista ja selvennyksistä. 

 
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 
2020–2024, päivityksessä 2021 on otettu huomioon valtakunnalli-
set valvontaohjelmat. Valvontasuunnitelma on liitteenä 1. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–
2024 päivityksen 2021. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteenä 1 olevan Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman 2020–
2024 päivityksen 2021. 

 
 
 Elina Kostamovaara poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 6  4.2.2021 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN 2021 PÄIVITYKSEN HY-
VÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 6 Kunnan on laadittava suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripal-

veluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjes-
tämisestä alueellaan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläinlää-
käripalvelun tuottamistavasta, saatavuudesta, laadusta ja mitoi-
tuksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotois-
ta ja muista toimenpiteistä. Kunnan suunnitelmassa on otettava 
huomioon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma ja 
se on arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kolmen vuoden välein. Aluehallintovirasto ohjaa kunnan suunni-
telman laatimista sekä valvoo ja arvioi sen toteutumista. (ElhL 10 
§) 

 
Kunnan on arvioitava valvontaa ja palveluiden järjestämistä varten 
tarvittavat resurssit. Resurssikartoitus on suoritettava käyttäen 
valvontaohjelman liitteenä olevaa lomaketta (liite 2b). Lomake on 
toimitettava aluehallintovirastoon valvontasuunnitelman ja sen päi-
vityksien liitteenä. Kunnan on valvontasuunnitelmassaan osoitet-
tava, että yksiköllä on kartoitetun resurssitarpeen täyttämiseen riit-
tävä määrä pätevää henkilökuntaa. Kunnaneläinlääkäreiden vas-
tuualueet ja työnjako kirjataan kunnan suunnitelmaan. Todetaan, 
että Itä-Lapin alueella ei ole yksityistä palvelutarjontaa, ja Lapin 
maakunnan alueella ei ole ympäri vuorokauden päivystäviä yksi-
tyisiä. Eläinlääkäreistä osa on lakisääteisillä virkavapailla, sijaisten 
saatavuus on huono, ja kuntayhtymässä on tuoreeltaan tehty uusi 
paikallinen sopimus (ky hall 9.12.20 § 124) kunnaneläinlääkärei-
den työssäjaksamisen ja päivystyksen turvaamiseksi sekä rekry-
toinnin helpottamiseksi. 

 
Eläinlääkintähuollon valtakunnalliseen ohjelmaan (EHO) vuosille 
2015–2019 on tehty kevytpäivitys vuodelle 2020, ja nyt edelleen 
päivitys vain vuodelle 2021. Päivitys tehdään vuodeksi, koska elin-
tarvikeketjun monivuotisen valtakunnallisen valvontaohjelman, 
VASUn päivittäminen viivästyy Covid19 -poikkeustilanteesta joh-
tuen. Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuollon 
valvontasuunnitelma on näin ollen päivitetty saman linjan mukaan 
ainoastaan vuodelle 2021. 

 
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelma on liitteenä 2. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan eläinlää-

kintähuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2021, ja 
liitteenä 2b olevan resurssitarpeen kartoituksen. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteenä 2 olevan eläinlää-

kintähuollon valvontasuunnitelman päivityksen vuodelle 2021, ja 
liitteenä 2b olevan resurssitarpeen kartoituksen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 7  4.2.2021 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA JÄTELAIN MUKAINEN VALVONTASUUNNITELMA 
JA –OHJELMA VUOSILLE 2021–2024 
 
Ymptervltk § 7 Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan valvontaviranomaisen 

on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta 
niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perus-
tuu ympäristöriskien arviointiin. Säännöllisen valvonnan järjestä-
miseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alu-
eelleen valvontasuunnitelma. Lakisääteinen valvontasuunnitelma 
koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten valvontaa. Valvontasuunnitelmassa on oltava 
tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavis-
ta toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavarois-
ta ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestä-
misen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien vi-
ranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava 
säännöllisesti. 

 
Valvontasuunnitelman lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen on laadittava valvontaohjelma ympäristöluvanvaraisten ja 
rekisteröitävien toimintojen säännöllisestä valvonnasta. Valvonta-
ohjelmaan kootaan tiedot valvottavista kohteista ja määritellään 
ympäristöriskien arvioinnin perusteella kohteiden tarkastustiheys 
ja tarkastusmäärät. Viranomainen voi periä valvontamaksun val-
vontaohjelmaan kuuluvista suunnitelman mukaisista tarkastuksis-
ta. 
 
Jätelain mukainen valvontasuunnitelma, joka koskee jätelain 100 
§:ssä tarkoitettujen jätteen ammattimaista keräystä harjoittavien 
toimijoiden valvontaa voidaan yhdistää ympäristönsuojelun valvon-
tasuunnitelmaan ja –ohjelmaan. Suunnitelman tulee perustua ar-
viointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja 
ympäristövaikutuksista. 
 
Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja 
-ohjelma on päivitetty vuosille 2021–2024. Valvontasuunnitelmas-
sa on kuvattu ympäristönsuojelulain ja jätelain nojalla tehtävän 
valvonnan lisäksi myös muiden kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen valvontavastuulle kuuluvien lakien mukaiset valvontateh-
tävät, jotta lukijalle jäisi kokonaiskuva kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tehtäväkentästä (liite 3, valvontasuunnitelma). Valvon-
taohjelmassa on kuvattu valvontakohteiden tarkastussuunnitelma 
toimialoittain (liite 4, valvontaohjelma). 

 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteenä 3 olevan ympäris-

tönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman vuosille 
2021–2024. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 7  4.2.2021 
 
…Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma ja –ohjelma vuo-
sille 2021–2024 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta vahvisti liitteenä 3 olevan ympäristön-

suojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman vuosille 2021–
2024. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 8  4.2.2021 
 
MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASTA HALLINTO-OIKEUDESTA VAASAN HALLIN-
TO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEEN, JOKA KOSKEE BOREAL BIOREF OY:N KEMIJÄR-
VEN BIOJALOSTAMON YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUSLUVASTA TEHTYJÄ VALI-
TUKSIA 
 
Ymptervltk § 8 Vaasan hallinto-oikeus on 31.12.2020 antanut päätöksen valituk-

sista, jotka koskevat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Boreal 
Bioref Oy:lle myöntämää Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja 
vesitalouslupaa (päätösnumero 20/0188/3). Ympäristöterveyslau-
takunta on ollut asiassa yhtenä muutoksenhakijana. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen haetaan muutosta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Viimeinen muutoksenhaku ja valituslupahake-
muksen jättöaika korkeimmalle hallinto-oikeudelle on 8.2.2021. 

 
Valitusluvan saamisen edellytyksistä on säädetty oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 111 §:ssä. Sen mu-
kaan ”(v)alituslupa on myönnettävä, jos: 1) lain soveltamisen kan-
nalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yh-
tenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi; 2) asian saattamiseen korkeimman hallin-
to-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen 
ilmeisen virheen vuoksi; tai 3) valitusluvan myöntämiseen on muu 
painava syy.” 

 
Ympäristöterveyslautakunnan jäsenille on toimitettu Vaasan hallin-
to-oikeuden päätös. Ympäristönsuojelun viranhaltijat ovat koosta-
neet lautakunnalle vertailun lautakunnan muutoksenhausta ja 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. Viranhaltijoiden arvion mu-
kaan muutoksenhaulle ei ole perustetta suhteessa lautakunnan al-
kuperäisiin vaatimuksiin. Muutoksenhaulle ei ole tiedossa myös-
kään muuta sellaista perustetta, joka ylittäisi valitusluvan saami-
sen edellytykset. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta ei hae valituslupaa eikä muutosta kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta Vaasan hallinto-oikeuden päätök-
seen, joka koskee Boreal Bioref Oy:n Kemijärven biojalostamon 
ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksestä tehtyjä valituksia. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta yksimielisesti päätti, että se ei hae va-
lituslupaa eikä muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta Vaasan 
hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee Boreal Bioref Oy:n 
Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksestä 
tehtyjä valituksia. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 9  4.2.2021 
 
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YM-
PÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO LAPIN ELY-KESKUKSELLE AA SA-
KATTI MINING OY:N SAKATIN MONIMETALLIESIINTYMÄN KAIVOSHANKKEEN YM-
PÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA 
 
Ymptervltk § 9 Lapin ELY-keskus on pyytänyt Kemijärven, Sallan, Pelkosennie-

men ja Savukosken ympäristövalvonnalta lausuntoa AA Sakatti 
Mining Oy:n Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ym-
päristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA). Lausunto pyyde-
tään antamaan viimeistään 12.2.2021. 

 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta toimii em. kuntien ympäristönsuojelu-
viranomaisena. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Lapin ELY-keskukselle liitteen 5 
mukaisen lausunnon AA Sakatti Mining Oy:n Sakatin monimetalli-
esiintymän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti, että liitteenä 5 olevaan lausuntoon lisätään 

seuraavaa: 
 
 YVA:ssa tulee tarkastella kaikkia alueella olevia ympäristövaiku-

tuksia myös säännöstelyä ja maankäyttöä. 
 
 Vesistövaikutusten arviointiin tulee lisätä Kitisen kuljettamien se-

dimenttien määrän ja laadun seuranta sekä mahdollisten muutos-
ten selvittäminen. 

 
 YVA:een on lisättävä kalojen lisääntymisterveyden ja haitta-

ainepitoisuuksien seuranta. 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta yksimielisesti päätti antaa Lapin ELY-
keskukselle liitteen 5 mukaisen lausunnon muutosesityksessä an-
netun lisäyksen mukaisesti AA Sakatti Mining Oy:n Sakatin moni-
metalliesiintymän ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 10  4.2.2021 
 
JÄTELAIN NOJALLA ANNETUN MÄÄRÄYKSEN MUUTTAMINEN, VELJEKSET KAR-
JALAINEN OY, HAAPAHARJUN SORA-ALUE, PYHÄTUNTURI 
 
Ymptervltk § 10 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on 30.10.2018 tekemällään päätöksel-
lä (§ 64, kohta 2) määrännyt Veljekset Karjalainen Oy:n poista-
maan kiinteistölle Keskipyhä (583-403-1-222) varastoidut, liittees-
sä 6 (Ymptervltk 30.10.2018 § 64 liite 13) kuvatut, muut jätteet, ml. 
puretun teollisuushallin osat, betonijätteet, betonielementit ja put-
kisillat, alueelta 31.12.2019 mennessä. Määräys on annettu juok-
sevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 20 000 euroa ja lisä-
erä 5 000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 

 
Alueella on tehty tarkastus päätöksen noudattamisen valvomiseksi 
28.5.2020. Tarkastuksella on todettu, että määräystä ei ole nouda-
tettu. Tarkastuksen johdosta velvoitettua on kuultu kirjallisesti (liite 
7, muistio ja kuuleminen 1.6.2020). 

 
Veljekset Karjalainen Oy on uhkasakon tuomitsemista koskevan 
kuulemisen yhteydessä pyytänyt lisäaikaa määräyksen noudatta-
miseksi vuoden 2021 loppuun saakka. Määräyksen mukaiset jät-
teet ovat pääasiassa puretun teollisuushallin osia. Yhtiöllä on tar-
koitus pystyttää teollisuushalli, mutta rakennusprojektia ei ole pys-
tytty käynnistämään, sillä yhtiö ei ole saanut ostettua tai vuokrat-
tua tarvitsemaansa maa-alaa. Asiaan liittyvät neuvottelut ovat kes-
ken.  (Liite 8, kirjallinen selvitys 6.7.2020) 

 
Uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n mukaan uhkasakon asettamis-
päätöksellä annettavan määräajan pituutta harkittaessa on otetta-
va huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun mahdolli-
suus noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. 

 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta toimii em. kuntien ympäristönsuojelu-
viranomaisena. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta muuttaa 30.10.2018 § 64 kohta 2 Vel-
jekset Karjalainen Oy:lle antamaansa jätelain mukaista määräystä. 
Muutettu määräys kuuluu seuraavasti: 

 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta määrää 

 
a) Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistölle Keskipyhä  

(583-403-1-222) varastoidut, liitteessä 6 kuvatut puretun teolli-
suushallin osat alueelta 31.12.2021 mennessä. Määräys anne-
taan juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 15 000 
euroa ja lisäerä 4 000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 10  4.2.2021 
 
…Jätelain nojalla annetun määräyksen muuttaminen, Veljekset Karjalainen Oy, Haa-
paharjun sora-alue, Pyhätunturi 
 

b) Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistölle Keskipyhä 
(583-403-1-222) varastoidut, liitteessä 7 kuvatut muut jätteet 
kuin teollisuushallin osat, mukaan lukien betonielementit, beto-
nijätteet ja putkisillat, 31.8.2021 mennessä. Määräys annetaan 
juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 5 000 euroa ja 
lisäerä 1 000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti muuttaa 30.10.2018 § 64 kohta 
2 Veljekset Karjalainen Oy:lle antamaansa jätelain mukaista mää-
räystä. Muutettu määräys kuuluu seuraavasti: 

 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta määrää 

 
a) Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistölle Keskipyhä  

(583-403-1-222) varastoidut, liitteessä 6 kuvatut puretun teolli-
suushallin osat alueelta 31.12.2021 mennessä. Määräys anne-
taan juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 15 000 
euroa ja lisäerä 4 000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 
 

b) Veljekset Karjalainen Oy:n poistamaan kiinteistölle Keskipyhä 
(583-403-1-222) varastoidut, liitteessä 7 kuvatut muut jätteet 
kuin teollisuushallin osat, mukaan lukien betonielementit, beto-
nijätteet ja putkisillat, 31.8.2021 mennessä. Määräys annetaan 
juoksevan uhkasakon uhalla, jonka peruserä on 5 000 euroa ja 
lisäerä 1 000 euroa. Lisäerä erääntyy kuukausittain. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 11  4.2.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS, MATTI KELLONIEMI OY, JÄTTEEN KÄSITTELY 
 
Ymptervltk § 11 Matti Kelloniemi Oy hakee ympäristölupaa maankaatopaikkatoi-

mintaan rakennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyttä-
miseen tiili- ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn ja 
varastointiin, mullan valmistukseen, purkupuun käsittelyyn ja säily-
tykseen sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteistöl-
le Tienvarsi II RN:o 320-402-61-14. Kyseessä on uusi toiminta ja 
lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana.  

 
 Alueella on tarkoitus käsitellä betonia ja tiiliä enimmillään 10 000 

t/a, puuta enimmillään 500 t/a, asfalttia enimmillään 1000 t/a, me-
tallia (purkukohteista) enimmillään 3000 kg/a ja vaarallisia aineita 
sisältämättömiä maa-aineksia enintään 10 000 tonnia ja keskimää-
rin 3 500 tonnia vuodessa. Alueella olisi kerrallaan enimmillään 
500 tonnia betonia ja tiiliä, 500 tonnia puuta, 500 tonnia asfalttia ja 
2000 kg metallia (purkukohteista). Välivarastoinnin pisin aika on 
korkeintaan kolme (3) vuotta. 

 
 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 9 on hakemuksesta tarkemmin.  

Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle liit-
teen 9 mukaisen ympäristöluvan kierrätykseen soveltuvien raken-
nusjätteiden vastaanottoon, lajitteluun, jatkokäsittelyyn ja väliva-
rastointiin sekä maankaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteis-
tölle Tienvarsi II RN:o 320-402-61-14. Samalla ympäristöterveys-
lautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä 
maksusta liitteen 9 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Matti Kelloniemi Oy:lle 
liitteen 9 mukaisen ympäristöluvan kierrätykseen soveltuvien ra-
kennusjätteiden vastaanottoon, lajitteluun, jatkokäsittelyyn ja väli-
varastointiin sekä maankaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiin-
teistölle Tienvarsi II RN:o 320-402-61-14. Samalla ympäristöter-
veyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä 
maksusta liitteen 9 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 12  4.2.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS, LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ, JÄTTEEN KÄ-
SITTELY, PELKOSENNIEMEN JÄTEASEMA 
 
Ymptervltk § 12 Lapin jätehuolto kuntayhtymä hakee Pelkosenniemen jäteaseman 

ympäristöluvan muuttamista. Jäteasema toimii Pelkosenniemen 
kunnalta vuokratulla kiinteistöllä (Vanha-Ninive RN:o 583-402-26-
52). Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Aseman toi-
mintaan kuuluu lajittelemattoman ja esilajitellun yhdyskuntajätteen 
vastaanotto, siirtokuormaus ja edelleen toimittaminen, vaarallisten 
jätteiden (ent. ongelmajätteiden) pienerien vastaanotto, välivaras-
tointi ja edelleen toimittaminen, vaarallisiin jätteisiin lukeutuvien öl-
jyisten maa-ainesten pienerien vastaanotto ja edelleen toimittami-
nen, erityisjätteiden vastaanotto, käsittely ja edelleen toimittami-
nen, rakennusjätteen vastaanotto, välivarastointi ja edelleen toimit-
taminen, puhtaan puuaineksen vastaanotto, välivarastointi, murs-
kaus ja edelleen toimittaminen, metalliromun vastaanotto, osittai-
nen lajittelu, välivarastointi ja edelleen toimittaminen, sähköromun 
vastaanotto, lajittelu, välivarastointi ja edelleen toimittaminen, ro-
muajoneuvojen vastaanotto, välivarastointi ja edelleen toimittami-
nen, teurasjätteen vastaanotto, ja loppusijoittaminen, puutarhajät-
teen vastaanotto ja käsittely, lasin ja posliinin, vastaanotto ja 
murskaus ja edelleen toimittaminen, betoni-, tiili-, ja asfalttijätteen 
vastaanotto ja murskaus ja edelleen toimittaminen sekä muiden 
hyödyntämiskelpoisten materiaalien vastaanotto, välivarastointi ja 
toimittaminen hyötykäyttöön. Jäteasemalla käsiteltävä vuosittainen 
jätemäärä on yhteensä noin 3600 t.  

 
 Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä, hajua ja melua. 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaa-
raa tai haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen. 
Ympäristöluvassa on annettu määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja 
raportoinnista. 

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

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Lapin jätehuolto kuntayhty-
mälle liitteen 10 mukaisen ympäristöluvan Pelkosenniemen jäte-
aseman toimintaan Pelkosenniemellä kiinteistöllä Vanha-Ninive 
RN:o 583-402-26-52. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää 
vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 10 
mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 12  4.2.2021 
 
…Ympäristölupapäätös, Lapin jätehuolto kuntayhtymä, Jätteen käsittely, Pelkosen-
niemen jäteasema 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Lapin jätehuolto kun-
tayhtymälle liitteen 10 mukaisen ympäristöluvan Pelkosenniemen 
jäteaseman toimintaan Pelkosenniemellä kiinteistöllä Vanha-
Ninive RN:o 583-402-26-52. Samalla ympäristöterveyslautakunta 
päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liit-
teen 10 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 13  4.2.2021 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 13 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 108-128/2020 henkilöstöasioita 
 § 1-11/2021 henkilöstöasioita 
 
 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 7.1.2021 / T1/2021 / Tupakkatuotteiden ja nikotiininestei-

den vähittäismyyntilupa / HS Niemelä Oy 
 
 Päätös 7.1.2021 / T2/2021 / Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti-

lupa / HS Niemelä Oy 
 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 10.12.2020 / Y/65/2020 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta, Murskaus Ritaselän sora-alueella 

 
 Päätös 11.1.2021 / Y/49/2020 / Ympäristönsuojelulain 88 §:n mu-

kainen päätös ympäristöluvan rauettamisesta / Orion Oyj, Kemi-
järvi 

 
Päätös 11.1.2021 / Y/50/2020 / Ympäristönsuojelulain 88 §:n mu-
kainen päätös terveydensuojelulain mukaisen luvan rauettamises-
ta / Salcomp Oyj, Kemijärvi 

 
 
 Tiedoksisaannit 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
hallitus 

 Pöytäkirjan otteet 9.12.2020 
§ 124 Eläinlääkintähuollon tilanne ja ratkaisut 
§ 130 Kokous-/kertapalkkioiden tarkistaminen 
§ 132 Muut asiat / Viranhaltijoiden ylityökorvaukset ja eläinlääkärin 
vastaanoton poliklinikkamaksu 
 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Vastaus 8.12.2020 / Tietopyyntö malminetsintälupien valvonnassa 
Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alu-
eella 
 
 
Kainuun ELY-keskus 

 Päätös 23.11.2020 / KAIELY/115/2018 / Lopsaus- ja Raakunlam-
men luonnonravintolammikkojen patojen luokittelusta poisto, Ke-
mijärvi / ProAgria Lappi ry 
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Ympäristöterveyslautakunta § 13  4.2.2021 
 
…Tiedotusasiat 

Lapin ELY-keskus 
 Lausunto 8.12.2020 / LAPELY/5091/2020 / Ruoppausilmoitus 

16.11.2020 / Ranta-alueen ruoppaus kiinteistön 320-413-36-5 ve-
sialueella Käsmänperä, Kemijärvi 

 
 Ilmoitus 8.12.2020 / LAPELY/5107/2020 / Jätteen hyödyntämisen 

maarakentamisessa merkitseminen ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmään (ns. MARA-asetus, Vna 843/2017) / Veljekset Karjalainen 
Oy 

 
 Päätös 9.12.2020 / LAPELY/5406/2020 / Päätös jätelain 94 §:n 

mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista 
kuljettamista / Törmänen Mauri 

 
 Lausuntopyyntö 9.12.2020 / LAPELY/3668/2018 ja LA-

PELY/3700/2020 / Koillis-Suomen Lohi Oy:n Joentakasen ja Saa-
renputaan kalankasvatuslaitosten tarkkailusuunnitelman päivittä-
minen, Kemijärvi 

 
 Päätös 10.12.2020 / LAPELY/5447/2020 / Päätös jätelain 94 §:n 

mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista 
kuljettamista / Huoltokero Oy 

 
 Lausuntopyyntö 15.12.2020 / LAPELY/3385/2017 / AA Sakatti Mi-

ning Oy:n Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympä-
ristövaikutusten arviointiselostus 

 
 Vastaus 22.12.2020 / LAPELY/676/2016 / Vastaus aloitteeseen 

kalojen lisääntymishäiriöitä aiheuttavien steroleiden vaikutusten 
selvittämiseksi 

 
 Vastine 22.12.2020 / LAPELY/1721/2020 / Vastine VH Heikkilä 

Oy:n valitukseen Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan tekemästä maa-
aineslupapäätöksestä, tilat Sainio 583-402-64-46 ja Järvenpää 
583-402-63-9, Pelkosenniemi 

 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Lausunto 15.12.2020 / Dnro Y/71/2020 / Kemijärven kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Koillis-Suomen Lohi 
Oy:n Joentakasen ja Saarenputaan kalankasvatuslaitosten tark-
kailusuunnitelman päivittämisestä, Kemijärvi (Dnro LA-
PELY/3668/2018 ja LAPELY/3700/2020). 
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Ympäristöterveyslautakunta § 13  4.2.2021 
 
…Tiedotusasiat 
 Lausunto 8.1.2021 / Dnro Y/1/2021 / Kemijärven kaupungin ympä-

ristönsuojeluviranomaisen lausunto Stora Enso Oyj:n hakemuk-
sesta Kemijärven tehdasalueen kaatopaikan ympäristöluvan nro 
158/2019 lupamääräyksen E määräajan jatkaminen (Dnro 
PSAVI/10278/2020). 

 
 Ilmoitus 11.1.2021 / Dnro Y/4/2020 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-

lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään / Suomalainen Energiaosuuskunta, SEO 
Kallaanvaara 

 
Ilmoitus 22.1.2021 / Dnro Y/5/2020 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-
lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään / Voitto Kelloniemi Ky, SEO Joutsijärvi 

 
 
 Vaasan hallinto-oikeus 
 Päätös 31.12.2020 / Päätösnumero 20/0188/3 / Valitukset ympä-

ristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-
asiassa 

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

Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 

 Ilmoitus 1.2.2021 / Dnro Y/83/2020 / Ilmoitus ympäristönsuojelu-
lain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään / Sallan Aluelämpö Oy 

 
 

Lapin ELY-keskus 
 Päätös 3.2.2021 / LAPELY/547/2021 / Päätös jätelain 94 §:n mu-

kaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kuljet-
tamista. Kyseessä on uuden toiminnan hyväksyminen jätehuolto-
rekisteriin. 

 
 

Pohjois-Suomen syyttäjäalue 
 Päätös 10.12.2020 / Asianro R 20/1824 / Päätös syyttämättä jät-

tämisestä / Kelloniemi Kalle 
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Ympäristöterveyslautakunta § 14  4.2.2021 
 
ERON MYÖNTÄMINEN ELÄINLÄÄKÄRI EVELIINA SIRVIÖLLE JA VIRAN JULISTA-
MINEN HAETTAVAKSI 
 
Ymptervltk § 14 Kemijärven toimipisteen eläinlääkäri Eveliina Sirviö on irtisanoutu-

nut virastaan 3.2.2021 päivätyllä ilmoituksellaan 1.5.2021 lukien. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. myöntää Eveliina Sirviölle eron kunnaneläinlääkärin virasta 
1.5.2021 lukien ja 

2. päättää laittaa kunnaneläinlääkärin viran, sijoituspaikkana Ke-
mijärvi, julkisesti haettavaksi 11.3.2021 klo 15:00 mennessä.  

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta 
 

1. myönsi Eveliina Sirviölle eron kunnaneläinlääkärin virasta 
1.5.2021 lukien ja 

2. päätti laittaa kunnaneläinlääkärin viran, sijoituspaikkana Kemi-
järvi, julkisesti haettavaksi 11.3.2021 klo 15:00 mennessä.  
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Ympäristöterveyslautakunta  4.2.2021 

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 – 6, 8 – 9, 13 – 14   
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 7 
 

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 7 
 

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 
§ 10    § 11 / § 12 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 10, 11, 12 
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 
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