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KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 25.3.2021 klo 10:00 praktikkoeläinlääkärin haastattelut, jonka 

jälkeen kokous klo 10:20 – 12:16 
 
Paikka  Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

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

  Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja §:t 15-26 (Teams) 
Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
Puumalainen Heikki terveystarkastaja § 27 (Teams) 
Tarkka Paula ympäristönsuojelusihteeri 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
  Värriö Heta  toimistosihteeri/sihteeri 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri                      

 
 
  Jouni Halonen  Heta Värriö                
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 15–36 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 

 
     
  Aulikki Imporanta  Sinikka Kangas 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  31.3.2021 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

 
 
Todistaa 
  Heta Värriö, toimistosihteeri 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15–16  25.3.2021 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 15 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. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 16 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 19.3.2021. 
 
 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. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 17–18  25.3.2021 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 17 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 osalta päätettiin, että kaikki asiat tarkastetaan 

heti kokouksessa. Siltä varalta, että pöytäkirjaa ei saada tarkas-
tettua kokouksessa, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulikki Impo-
ranta ja Sinikka Kangas, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoi-
na. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 18 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.  
 

 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 19  25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
VUONNA 2020 
 
Ymptervltk § 19 Johtava terveystarkastaja: 

Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt 9.12.2019 § 90 Koillis-
Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 
2020-2024, elintarvikevalvonnan osalta vuodeksi 2020. 

 
Valvontasuunnitelman mukaan kunnan tulee arvioida valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuosittain. Arviointi tulee tehdä ainakin 
seuraavien tekijöiden osalta: 
1) tarkastuksen määrä valvontakohdetyypeittäin 
2) tarkastusten kattavuus 
3) näytteiden määrä valvontakohdetyypeittäin; sekä 
4) valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen 

 
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toi-
mittaa Lapin aluehallintovirastolle 31.3.2021 mennessä VYHA -
järjestelmän kautta. 

 
Liitteenä 1 on Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuonna 2020. Liitteenä 2 on keskus-
viranomaisille sähköisesti annettava kysely vuoden 2020 valvon-
nan toteutuminen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumi-
set vuonna 2020. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumi-
set vuonna 2020. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  25 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 20  25.3.2021 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTIRA-
PORTTI 
 
Ymptervltk § 20 Kunta arvioi eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumis-

ta aina toimintavuoden päätyttyä ja laatii siitä arviointiraportin. On 
suositeltavaa, että raportin hyväksyy asianomainen lautakunta tai 
muu monijäseninen toimielin, joka myös käsittelee mahdollisia kor-
jaustoimenpiteitä. Hyväksytty raportti tallennetaan VYHA:aan maa-
liskuun loppuun mennessä. Suunnitelman arviointia ohjataan tar-
kemmin Eviran (nyk. Ruokavirasto) vanhassa ohjeessa 15908/2. 

 
Resurssien riittämisen arvioimiseksi kunta pitää lisäksi tilastoa jär-
jestämiensä eläinlääkäripalvelujen käytöstä. Tilastosta pitää ilmetä 
vuositasolla ainakin sairaskäyntien, terveydenhuoltokäyntien ja 
pieneläinvastaanottokäyntien määrät virka-aikana sekä sairas-
käyntien ja pieneläinvastaanottokäyntien määrät päivystysaikana. 
Tilasto tallennetaan vuosittain VYHA:aan. 

 
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi-
raportti vuodelta 2020 on liitteenä 3. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2020 liit-
teen 3 mukaisesti. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2020 liit-
teen 3 mukaisesti. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 21   25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUK-
SEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2020 
 
Ymptervltk § 21 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 

sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, 
rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumis-
vertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen alle-
kirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava 
lääkäri. 

 
 Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-

taa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokses-
ta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 

 
 Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastus-

kertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 

 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakun-
ta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen. 

  
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kahdeksantena 
toimintavuonna päästiin 32 949,20 euroa arvioitua pienemmin kus-
tannuksin, jolloin jäsen- ja osajäsenkunnille voidaan palauttaa lii-
kaa perittyjä ennakoita. 

 
 Ympäristöterveydenhuollon tilinpäätös 2020 on liitteenä 4 ja toi-

mintakertomus liitteenä 5. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 22   25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄK-
SYMINEN VUODELTA 2020 
 
Ymptervltk § 22 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on toiminut Kemijärven, Pelkosennie-
men ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena 
1.1.2016 alkaen. Sallan kunta tuli sopimukseen mukaan 1.1.2019. 

 
Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain 
sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kun-
talain mukaan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun men-
nessä ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tilintar-
kastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun 
loppuun mennessä. 
 
Kuntalain mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee an-
taa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tulokses-
ta, taloudellisesta asemasta sekä antaa selvitys valtuuston aset-
tamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 
ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 
 
Tarkastuslautakunta antaa jäsenkuntien valtuustoille tilintarkastus-
kertomuksen ja tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväk-
syä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan ympäristöterveyslautakun-
ta hyväksyy ympäristönsuojelun tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen. 
 
Ympäristönsuojelun talousarvio alittui 1 659,28 euroa. Valvonta-
kohteiden määrien muutos on aiheuttanut muutoksia kuntien mak-
suosuuksiin siten, että Pelkosenniemelle, Sallalle ja Savukoskelle 
tulee maksettavaksi hieman lisäkuluja ja Kemijärvelle palautetaan 
liikaa perittyjä ennakoita liitteen 7 mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojelun tilinpäätös vuodelta 2020 on liitteenä 6 ja toi-
mintakertomus liitteenä 7. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2020 ja toimittaa ne edel-
leen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 23  25.3.2021 
 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKAVAALI 
 
Ymptervltk § 23 Kuntayhtymän hallitus on 30.9.2020 § 90 perustanut vakinaisen 

ympäristötarkastajan viran, sijoituspaikkana Kemijärvi, 1.7.2021 
alkaen. 

 
Hakuilmoitus julkaistiin kotisivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston in-
ternetsivuilla 3.2.2021 alkaen siten, että hakuaika päättyi 
26.2.2021 klo 15:00. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kor-
keakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Toi-
voimme hakijalta kokemusta kunnallisesta ympäristönsuojelusta 
tai muista vastaavista viranomaistehtävistä sekä asianomaisen 
lainsäädännön tuntemusta. Edellytimme hakijalta kykyä työsken-
nellä sekä työyhteisössä että itsenäisesti, hyviä vuorovaikutustai-
toja, aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyasennetta, tiedonhaku-
taitoja, ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekokykyä, tarkkuutta ja 
huolellisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. Paikallistuntemus katsotaan 
eduksi. Työn hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja oman auton 
käyttömahdollisuutta. 

 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kun-
tien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valitun tulee en-
nen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus ter-
veydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka 
pyritään täyttämään 1.7.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta, joista yhdeksän 
täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakijoista kaksi (Leppänen Eero ja 
Sivonen Matias) on haastateltu etänä 17.3.2021. Yhteenveto haki-
joista on esityslistan liitteenä 8. Hakemukset ansioluetteloineen 
ovat nähtävillä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Ytj. Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 Esitän ympäristötarkastajan vakituiseen virkaan Eero Leppästä ja 

varalle Matias Sivosta. Esitän myös, että käynnistetään tehtävien 
vaativuuden arviointi. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti valita ympäristö-

tarkastajan virkaan Eero Leppäsen ja varalle Matias Sivosen. Tar-
kastetaan ympäristönsuojelun viranhaltijoiden tehtävien sisältö ja 
käynnistetään niiden osalta tehtävien vaativuuden arviointi. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 24  25.3.2021 
 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRKAVAALI 
 
Ymptervltk § 24 Ympäristöterveyslautakunta julisti 4.2.2021 § 14 yhteistoiminta-

alueen praktikkoeläinlääkärin viran haettavaksi sijoituspaikkana 
Kemijärvi. Hakuilmoitus julkaistiin kotisivuilla, työ- ja elinkeinotoi-
miston internetsivuilla ja kahdessa eläinlääkäriryhmässä sosiaali-
sessa mediassa siten, että hakuaika päättyi 11.3.2021 klo 15:00.  
Hakuaikaa jatkettiin 24.3.2021 klo 15:00 saakka, koska määräai-
kaan mennessä ei tullut kelpoisuusehdot täyttäviä hakemuksia. 

 
Laki eläinlääkäriammatin harjoittamisesta 29/2000 § 43 mukaan 
eläinlääkäriksi valtion, kunnan, yhteisön tai muuhun eläinlääkärin 
virkaan tai toimeen saadaan nimittää, määrätä tai ottaa ainoastaan 
laillistettu eläinlääkäri. Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003 
§ 5 mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti ha-
ettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjalli-
sesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaa-
timukset. 

 
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun eläin-
lääkärin tutkinto, lisäksi muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa 
eläinlääkärin pätevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimuksena 
on EVIRAn hyväksymällä tavalla osoitettu perehtyneisyys Suomen 
lainsäädäntöön (Eviran ohje 10051/3, 19.6.2013). 

 
Viranhaltijan edellytetään sijaistavan joustavasti yhteistoiminta-
alueella ja virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus. Hakijalta odotet-
tiin rohkeaa, joustavaa, joviaalia ja työtäpelkäämätöntä asennetta. 
Monipuolinen kokemus alueella edustettujen eri eläinlajien hoidos-
ta katsotaan hakijalle eduksi. 

  
Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja viran täytössä so-
velletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen 
viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus 
terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa 
olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja Lääkä-
risopimuksen mukaan.  

 
Ehdotus: Ytj. Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 Esitän praktikkoeläinlääkärin virkaan Maarit Salmea kuuden kuu-

kauden koeajalla. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti valita praktik-

koeläinlääkärin virkaan Maarit Salmen kuuden kuukauden koeajal-
la. 

 

 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 25  25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELUN RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 
 
Ymptervltk § 25 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta toimii kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisena 1.1.2016 alkaen Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savu-
kosken kunnissa, ja 1.1.2019 alkaen Sallan kunnassa. Lautakunta 
voi siirtää ratkaisuvaltaa ympäristönsuojeluasioissa alaisilleen vi-
ranhaltijoille asioissa, joissa ei ole kyse hallinnollisen pakon käyt-
tämisestä. Ympäristöterveyslautakunta on edellisen kerran päättä-
nyt ratkaisuvallan siirrosta 26.2.2019 § 12.  

 
Ratkaisuvallan siirtoa koskevaan päätökseen on tarpeellista tehdä 
muutoksia lainsäädäntömuutosten vuoksi. Päätöksessä ehdote-
taan eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittami-
sesta (764/2019) annetun lain mukaisten tehtävien sekä ympäris-
tönsuojelulain (527/2014) 65 §:n mukaisen ympäristöluvan tarkkai-
lumääräyksen muuttamista koskevan päätöksenteon delegoimista 
viranhaltijoille. Liitteeseen on päivitetty uusi vesiliikennelaki 
(782/2019), mutta sisällöllisesti toimivallan siirtoa ei ole sen osalta 
muutettu. 

 
Ratkaisuvallan siirtoa koskevasta päätösliitteestä on epäselvyyk-
sien välttämiseksi poistettu ulkoilulain (606/1973) mukaisia tehtä-
viä koskevan ratkaisuvallan siirto. Toimivaltaa ratkaisuvallan siir-
toon ei ole, sillä kunnat eivät ole ympäristönsuojelutehtäviä koske-
vassa sopimuksessa antaneet ulkoilulain mukaisia leirintäaluevi-
ranomaisen tehtäviä kuntayhtymän hoidettaviksi. 

 
Maa-aineslain (555/1981) mukaisten maa-aineslupien ratkaisuval-
ta ehdotetaan siirrettäväksi viranhaltijoille lukuun ottamatta maa-
aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyä sekä sellaisia 
maa-aineslupahakemuksia, joiden mukainen toiminta kuuluu ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 
soveltamisalaan. 

 
Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen häiriöttömän toiminnan 
turvaamiseksi valmiuslain (2011/1552) 3 § 1-4 kohtien mukaisissa 
poikkeusoloissa ja 5 kohdan mukaisissa poikkeusoloissa silloin 
kun ne vaikuttavat toiminta-alueella liikkumiseen sekä puolustusti-
lalain (1991/1083) voimassa ollessa ehdotetaan ratkaisuvallan siir-
toa kaikkien tehtävien osalta hallintopakkoa lukuun ottamatta. 

 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta siirtää ratkaisuvaltaa alaisilleen ympä-

ristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 9 mukaisesti. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti siirtää ratkaisuvaltaa alaisilleen 

ympäristönsuojelun viranhaltijoille liitteen 9 mukaisesti. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 26  25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELU- JA MAA-AINESTAKSAN PÄIVITTÄMINEN 
 
Ymptervltk § 26 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojelu- ja 
maa-ainestaksat 26.2.2019 § 13. 

 
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittami-
sesta (764/2019) on tullut voimaan 1.9.2020 ja siinä kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle on osoitettu yhteensovittavan viran-
omaisen rooli sellaisissa hankkeissa, jotka edellyttävät kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa maa-
aineslupaa, vesilain mukaista lupaa tai ympäristölupaa sekä lisäksi 
laissa eriteltyjä muita lupia, kuten luonnonsuojelulain mukaista 
poikkeamislupaa tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaista raken-
nus-, toimenpide-, purku- tai maisematyölupaa. Lain 16 §:n mu-
kaan yhteensovittamisesta voidaan periä maksu, jonka perusteista 
määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksuperuste ehdo-
tetaan lisättäväksi taksaan. 

 
Lisäksi ympäristönsuojelutaksaan ehdotetaan tehtäväksi seuraa-
via muutoksia: Lisätään selvennys usean jätteenkäsittelytoiminnan 
yhteisluvituksen hinnasta. Selkeytetään pohjavesialueelle sijoittu-
misen vuoksi luvanvaraisten toimintojen lupamaksua ja eritellään 
maksut toiminnan kokoluokan mukaan. Taksasta poikkeamista to-
teutuneen työmäärän mukaan yksinkertaistetaan ja selkeytetään. 
Taksaan lisätään maksukohta ympäristöluvan vuosiraportin tarkis-
tamisesta ja eritellään maksu ympäristönsuojelun sähköiseen asi-
ointijärjestelmään (YLVA) toimitettujen ja muulla tavoin toimitettu-
jen vuosiraporttien välillä. Taksaan päivitetään uusi vesiliikennelaki 
ja merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen maksuperuste. Li-
säksi tehdään työmääräaika-arvion perustella tarkistuksia seuraa-
viin maksutaulukon mukaisiin hintoihin: toiminnan rekisteröinti ym-
päristönsuojelun tietojärjestelmään, ojitusasioiden käsittely, jäte-
veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan, maasto- ja vesilii-
kennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin. 

 
Maa-ainestaksaa ehdotetaan päivitettäväksi sitomalla valvonta-
maksu vuosittaiseen ilmoitettuun ottomäärään. Taksasta poikkea-
mista toteutuneen työmäärän mukaan yksinkertaistetaan ja sel-
keytetään. Taksaan päivitetään NOTTO-järjestelmään tehtävän 
raportoinnin kanssa yhteensopivat muuntokertoimet maa-ainesten 
tonnimäärien tai irtokuutiometrien muuttamiseksi kiintokuutiomet-
reiksi. Vakuuden laskentaperusteet eritellään hiekan, soran ja mo-
reenin ottoalueille, pohjavesialueella sijaitseville hiekan, soran ja 
moreenin ottoalueille sekä kalliokiviainesten ottoalueille, sillä eri-
laisilla alueilla jälkihoidon kustannukset poikkeavat merkittävästi 
toisistaan. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 26  25.3.2021 
 
…Ympäristönsuojelu- ja maa-ainestaksan päivittäminen 
 
Ehdotus: Yss. Ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteenä 10 olevan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja liitteenä 11 olevan maa-
ainestaksan. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta päätti vahvistaa liitteenä 10 olevan 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja liitteenä 11 ole-
van maa-ainestaksan. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 27  25.3.2021 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN TERVEYDENSUOJELUVIRANOMAISEN VASTINE KOR-
KEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN 
PÄÄTÖKSESTÄ 31.12.2020 NRO 20/0188/3 TEHTYJÄ VALITUSLUPAHAKEMUKSIA 
JA VALITUKSIA (DNROT 0009/1/21, 0010/1/21, 0011/1/21, 0012/1/21, 0013/1/21 JA 
0014/1/21, 22.2.2021). 
 
Ymptervltk § 27 Vastinepyyntö 

Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Kemijärven kaupungin ter-
veydensuojeluviranomaiselle 22.2.2021 vastinepyynnön. Vastine-
pyynnön kohteena ovat Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 
31.12.2020 nro 20/0188/3 tehdyt kuusi (6) valituslupahakemusta ja 
valitusta. 

 
Vastinepyynnön kohteena olevat asiakirjat ovat oheismateriaalina 
lautakunnan jäsenten saatavilla sähköisesti esityslistan yhteydes-
sä sekä kokouksessa. 

 
Valituksen alainen päätös 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista ympäristönsuojelu-
lain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa, an-
topäivä 31.12.2020, päätösnumero 20/0188/3. Vaasan hallinto-
oikeus teki päätöksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pää-
töksestä 14.6.2019 nro 84/2019.  Aluehallintovirasto on myöntänyt 
Boreal Bioref Oy:lle ympäristöluvan biojalostamon toiminnalle sekä 
tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Aluehallintovirasto on myöntänyt 
Boreal Bioref Oy:lle vesitalousluvan tehtaan toimintaan liittyen. 

 
Asian on valmistellut asiantuntijana terveystarkastaja Heikki Puu-
malainen. 

 
Ehdotus: Ytj. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta toteaa Kemijärven kaupungin tervey-
densuojeluviranomaisena asiassa seuraavaa: 

 
 Terveydensuojelulaki (763/1994) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena 

on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä 
ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä 
esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Laissa 
tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta 
terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, 
joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyt-
tä. Lain 2 §:n mukaan Elinympäristöön vaikuttava toiminta on 
suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä 
ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavan toiminnan 
harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat 
riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoi-
tettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien 
mukaan estyy. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 27  25.3.2021 
 
…Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaisen vastine korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 31.12.2020 nro 
20/0188/3 tehtyjä valituslupahakemuksia ja valituksia (Dnrot 0009/1/21, 0010/1/21, 
0011/1/21, 0012/1/21, 0013/1/21 ja 0014/1/21, 22.2.2021). 
 

Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomaisen näkemyk-
sen mukaan valituslupahakemuksissa esitetyt valitusluvan myön-
tämisen perusteet yksityiskohtineen eivät ensisijaisesti kuulu ter-
veydensuojelulain soveltamisalueeseen. Lisäksi Vaasan hallinto-
oikeuden tekemässä päätöksessä on otettu riittävässä määrin 
huomioon terveydensuojelulain 1 §:n ja 2 §:n vaatimukset. Pelko-
senniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympä-
ristöterveyslautakunta Kemijärven kaupungin terveydensuojeluvi-
ranomaisena ei näin ollen anna vastinetta korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tehtyihin valituksiin. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti ympäristöterveysjohtajan esi-
tyksen mukaisesti olla antamatta vastinetta. 

 
 
 Elina Kostamovaara poistui kokouksesta ennen tämän pykälän 

käsittelyä klo 11:30. 
 
 Terveystarkastaja Heikki Puumalainen kutsuttiin asiantuntijana 

kokoukseen tämän pykälän ajaksi. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 28  25.3.2021 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VASTINE 
KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN VAASAN HALLINTO-
OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ 31.12.2020 NRO 20/0188/3 TEHTYJÄ VALITUSLUPAHA-
KEMUKSIA JA VALITUKSIA (DNROT 0009/1/21, 0010/1/21, 0011/1/21, 0012/1/21, 
0013/1/21 JA 0014/1/21, 22.2.2021). 
 
Ymptervltk § 28 Vastinepyyntö 

Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt Kemijärven kaupungin ympä-
ristönsuojeluviranomaiselle 22.2.2021 vastinepyynnön. Vastine-
pyynnön kohteena ovat Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 
31.12.2020 nro 20/0188/3 tehdyt kuusi (6) valituslupahakemusta ja 
valitusta. 

 
Vastinepyynnön kohteena olevat asiakirjat ovat oheismateriaalina 
lautakunnan jäsenten saatavilla sähköisesti esityslistan yhteydes-
sä sekä kokouksessa. 

 
Valituksen alainen päätös 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksista ympäristönsuojelu-
lain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa, an-
topäivä 31.12.2020, päätösnumero 20/0188/3. Vaasan hallinto-
oikeus teki päätöksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pää-
töksestä 14.6.2019 nro 84/2019.  Aluehallintovirasto on myöntänyt 
Boreal Bioref Oy:lle ympäristöluvan biojalostamon toiminnalle sekä 
tehtaan jätevedenpuhdistamolle. Aluehallintovirasto on myöntänyt 
Boreal Bioref Oy:lle vesitalousluvan tehtaan toimintaan liittyen. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisena asiassa seuraavan vastineen: 

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastine 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut 
Boreal Bioref Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupaan liittyen lausun-
not Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ja Vaasan hallinto-
oikeudelle. Lausunnot näkyvät päätöksistä.  

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella olevan 
tiedon mukaan (suullinen ilmoitus, Tuija Hilli, Lapin ELY-keskus 
16.3.2021) mukaan ympäristölupa on siirtynyt Vataset Teollisuus 
Oy:lle. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen nä-
kemyksen mukaan hanketoimijan vaihdos ei vaikuta luvan ja siitä 
tehtyjen valitusten käsittelyyn. Internetsivuilla ei ole merkitystä lu-
van kannalta. Luvanvaraisen toiminnan mahdollisesta olennaises-
ta muuttamisesta on säädetty ympäristönsuojelulain 29 §:ssä.  

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole oh-
jelmistoja ja/tai riittävää asiantuntemusta arvioida lupahakemuk-
sessa esitettyjen vesistö- ja päästömallinnusten ja -selvitysten oi-
keellisuutta.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 28  25.3.2021 
 
…Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastine korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 31.12.2020 nro 
20/0188/3 tehtyjä valituslupahakemuksia ja valituksia (dnrot 0009/1/21, 0010/1/21, 
0011/1/21, 0012/1/21, 0013/1/21 ja 0014/1/21, 22.2.2021). 
 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei ota kan-
taa yksityisoikeudellisiin kysymyksiin, kuten korvausasioihin. 

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyk-
sen mukaan korkein hallinto-oikeus voi ottaa käsittelyyn Kemijär-
ven vaihtuvan tilavuuden merkityksen lupaharkinnalle. Ennakko-
ratkaisuluonteisesti KHO voi tarkastella vesienhoidon ja meren-
hoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 8 §:n mukaista 
luokittelua säännöstellyssä Lapissa sijaitsevassa järvessä. Esi-
merkiksi talvella ravinteet sekoittuvat pienempään vesimäärään, 
mutta pimeydestä ja kylmyydestä johtuen ravinnepitoisuuden nou-
sulla ei ole suoraa yhteyttä kasviplanktonin määrän lisääntymi-
seen. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen nä-
kemyksen mukaan säännöstely itsessään ei vaikuta valituksen-
alaisen hankkeen luvanmyöntämisedellytyksiin. Säännöstelyllä voi 
kuitenkin olla merkitystä suunnitellun toiminnan ympäristövaiku-
tuksiin sekä vesistön tilan luokitteluun. 

 
Muutosesitys: Pekka Nyman esitti ja Aulikki Imporanta kannatti, että kohta ”Kemi-

järven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen 
mukaan säännöstely itsessään ei vaikuta valituksenalaisen hank-
keen luvanmyöntämisedellytyksiin.” poistetaan ja korvataan lau-
seella: 
Säännöstelyn ja tehtaan päästöjen yhteisvaikutukset tulee arvioida 
lupaharkinnassa. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa Kemijärven 
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena asiassa seuraavan 
vastineen: 

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastine 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on antanut 
Boreal Bioref Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupaan liittyen lausun-
not Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle ja Vaasan hallinto-
oikeudelle. Lausunnot näkyvät päätöksistä.  

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella olevan 
tiedon mukaan (suullinen ilmoitus, Tuija Hilli, Lapin ELY-keskus 
16.3.2021) mukaan ympäristölupa on siirtynyt Vataset Teollisuus 
Oy:lle. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen nä-
kemyksen mukaan hanketoimijan vaihdos ei vaikuta luvan ja siitä 
tehtyjen valitusten käsittelyyn. Internetsivuilla ei ole merkitystä lu-
van kannalta. Luvanvaraisen toiminnan mahdollisesta olennaises-
ta muuttamisesta on säädetty ympäristönsuojelulain 29 §:ssä.  
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Ympäristöterveyslautakunta § 28  25.3.2021 
 
…Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen vastine korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle koskien Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 31.12.2020 nro 
20/0188/3 tehtyjä valituslupahakemuksia ja valituksia (dnrot 0009/1/21, 0010/1/21, 
0011/1/21, 0012/1/21, 0013/1/21 ja 0014/1/21, 22.2.2021). 
 

Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole oh-
jelmistoja ja/tai riittävää asiantuntemusta arvioida lupahakemuk-
sessa esitettyjen vesistö- ja päästömallinnusten ja -selvitysten oi-
keellisuutta.  
 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ei ota kan-
taa yksityisoikeudellisiin kysymyksiin, kuten korvausasioihin. 

 
Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyk-
sen mukaan korkein hallinto-oikeus voi ottaa käsittelyyn Kemijär-
ven vaihtuvan tilavuuden merkityksen lupaharkinnalle. Ennakko-
ratkaisuluonteisesti KHO voi tarkastella vesienhoidon ja meren-
hoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 8 §:n mukaista 
luokittelua säännöstellyssä Lapissa sijaitsevassa järvessä. Esi-
merkiksi talvella ravinteet sekoittuvat pienempään vesimäärään, 
mutta pimeydestä ja kylmyydestä johtuen ravinnepitoisuuden nou-
sulla ei ole suoraa yhteyttä kasviplanktonin määrän lisääntymi-
seen. Säännöstelyn ja tehtaan päästöjen yhteisvaikutukset tulee 
arvioida lupaharkinnassa. Säännöstelyllä voi olla merkitystä suun-
nitellun toiminnan ympäristövaikutuksiin sekä vesistön tilan luokit-
teluun. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 29  25.3.2021 
 
KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VALITUS VAPO 
OY:N MULJUNAAVAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖ- JA VESITALOUS-
LUVAN NRO 25/06/1 MUUTTAMISESTA JA JÄLKIHOITOTOIMENPITEIDEN VAHVIS-
TAMISESTA LOHKOILLE 1-6 SEKÄ 12 JA 13, KEMIJÄRVI (LUPAPÄÄTÖS DNRO 
PSAVI/1375/2017, 18.2.2021) 
 
Ymptervltk § 29 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta on saanut 18.2.2021 tiedoksi lupapää-
töksen Vapo Oy:n Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja 
vesitalousluvan nro 25/06/1 muuttamisesta ja jälkihoitotoimenpi-
teiden vahvistamisesta lohkoille 1-6 sekä 12 ja 13, Kemijärvi (Lu-
papäätös Dnro PSAVI/1375/2017, 18.2.2021). Aluehallintoviraston 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-
oikeudelta 29.3.2021 mennessä.  

 
Valitusasian on valmistellut asiantuntijana ympäristötarkastaja Ee-
ro Leppänen. 

 
Valitusluonnos on esityslistan liitteenä 12. 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päättää valittaa Vapo Oy:n Muljunaa-
van turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 
muuttamisesta ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamisesta lohkoille 
1-6 sekä 12 ja 13, Kemijärvi (Lupapäätös Dnro PSAVI/1375/2017, 
18.2.2021) liitteen 12 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti valittaa Vapo Oy:n Muljunaavan 
turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 
muuttamisesta ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistamisesta lohkoille 
1-6 sekä 12 ja 13, Kemijärvi (Lupapäätös Dnro PSAVI/1375/2017, 
18.2.2021) liitteen 12 mukaisesti. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 30  25.3.2021 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA / METSÄHALLI-
TUS, METSÄTALOUS OY / PELKOSENNIEMI, RAHKAVAARAN KALLIO- JA MOREE-
NIALUE 
 
Ymptervltk § 30 Metsähallitus, Metsätalous Oy on jättänyt 10.12.2020 maa-

aineslain (1981/555) mukaisen maa-ainesten ottolupahakemuk-
sen. Maa-ainesten ottolupaa haetaan Pelkosenniemelle tilalle Pel-
kosenniemen valtionmaa I RN:o 583-893-10-1.  Kohde sijaitsee 
Pelkosenniemellä, Aapajärven kylästä noin 10 km luoteeseen ko-
konaan valtion omistamalla ja hakijan hallinnoimalla maalla. Ky-
seessä on uuden ottoalueen avaaminen.  

 
Ottoalueen pinta-ala on yhteensä 1,92 ha, josta varsinaista maa-
ainesten ottamisaluetta on 0,71 ha. Lupaa haetaan 30 000 m3:n 
kokonaisottomäärälle, josta 5000 m3 on moreenia ja 25 000 m3 
kalliokiviainesta. Lupaa haetaan kymmeneksi (10) vuodeksi. Toi-
mija hakee lupaa aloittaa ottamistoiminta ennen päätöksen lain-
voimaisuutta. 

 
Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ot-
taminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä 
säädettyjen rajoitusten kanssa, joten lupa on myönnettävä (MAL 
6.1 §). 
 
Liitteessä 13 on asiasta tarkemmin.  
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Metsähallitus, Metsätalous 
Oy:lle maa-ainesluvan Pelkosenniemelle Rahkavaaran kallio- ja 
moreenialueelle tilalle Pelkosenniemen valtionmaa I RN:o 583-
893-10-1, liitteen 13 mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslauta-
kunta päättää lupamaksusta ja vakuudesta. Lupa toiminnan aloit-
tamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta myönnetään edellyt-
täen, että toimija on asettanut päätöksen mukaisen vakuuden. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Metsähallitus, Metsä-
talous Oy:lle maa-ainesluvan Pelkosenniemelle Rahkavaaran kal-
lio- ja moreenialueelle tilalle Pelkosenniemen valtionmaa I RN:o 
583-893-10-1, liitteen 13 mukaisesti. Samalla ympäristöterveyslau-
takunta päätti lupamaksusta ja vakuudesta. Lupa toiminnan aloit-
tamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta myönnetään edellyt-
täen, että toimija on asettanut päätöksen mukaisen vakuuden. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  25.3.2021 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA / METSÄHALLI-
TUS, METSÄTALOUS OY / SIESSOKANVAARAN SORA- JA MOREENIALUE, SAVU-
KOSKI 
 
Ymptervltk § 31 Metsähallitus, Metsätalous Oy hakee maa-aineslain (1981/555) 

mukaista maa-ainesten ottolupaa Siessokanvaaran sora- ja mo-
reenialue, joka sijaitsee Savukosken kunnassa tilalla Savukosken 
valtionmaa IV RN:o 742-893-13-1. Ottamisalueen sijainti on esitet-
ty kartalla lupapäätösliitteessä 14. 

 
Ottamisalueen pinta-ala on yhteensä 2,3 ha. Lupaa haetaan 45 
000 m3:n ottomäärälle kymmeneksi (10) vuodeksi. Toimija hakee 
lupaa aloittaa ottamistoiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 

 
Alueelta on tarkoitus ottaa soramoreenia ja moreenia. Maamateri-
aaleja jalostetaan lajittelemalla, murskaamalla tai seulomalla toi-
minta-alueella ottamisen yhteydessä. Maa-ainesta käytetään lähi-
alueiden tienrakennuskohteisiin.  

 
Kyseessä on vanha ottoalue, jossa on toisella toimijalla voimassa 
oleva maa-aineslupa. Olemassa oleva lupa on voimassa 
31.12.2022 asti. Toimija hakee olemassa olevan luvan maisemoin-
tivelvoitteiden siirtämistä haettavalle luvalle. Alue sijaitsee III-
luokan pohjavesialueella.  

 
Hakija on esittänyt asianmukaisen ottamissuunnitelman, eikä ot-
taminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä 
säädettyjen rajoitusten kanssa, joten lupa on myönnettävä (MAL 
6.1 §). 
 
Liitteessä 14 on asiasta tarkemmin.  
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Metsähallitus, Metsätalous 
Oy:lle liitteen 14 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen Savu-
koskelle, tilalla Savukosken valtionmaa IV RN:o 742-893-13-1 si-
jaitsevalle Siessokan sora- ja moreenialueelle. Samalla ympäristö-
terveyslautakunta päättää lupamaksun ja vakuuden liitteen mukai-
sesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 31  25.3.2021 
 
…Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Metsähallitus, Metsätalous 
Oy / Siessokanvaaran sora- ja moreenialue, Savukoski 
 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Metsähallitus, Metsä-
talous Oy:lle liitteen 14 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen 
Savukoskelle, tilalla Savukosken valtionmaa IV RN:o 742-893-13-
1 sijaitsevalle Siessokan sora- ja moreenialueelle. Samalla ympä-
ristöterveyslautakunta päätti lupamaksun ja vakuuden liitteen 14 
mukaisesti. Lupa toiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lain-
voimaisuutta myönnetään edellyttäen, että toimija on asettanut 
päätöksen mukaisen vakuuden. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta päätti käsitellä § 36 tämän pykälän 

jälkeen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 32  25.3.2021 
 
PÄÄTÖS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA / NAPAPIIRIN 
KULJETUS OY / SELJÄNLAMMEN SORA-ALUE, KEMIJÄRVI 
 
Ymptervltk § 32 Napapiirin Kuljetus Oy hakee maa-aineslain mukaista maa-

ainesten ottolupaa Kemijärvellä Junnikantien varrella kiinteistöillä 
320-408-20-8 KUPARI ja 320-408-83-0 PEKULA. Ottamislupaa 
haetaan kymmenen (10) vuoden ajalle 150 000 m3 ottomäärälle. 
Ottamisalueen pinta-ala on 69 200 m2. Hakijalla on alueella voi-
massa oleva maa-aineslupa ja ottotoimintaa on tarkoitus jatkaa 
uuden hakemuksen mukaisesti. Napapiirin Kuljetus Oy hakee 
maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen 
ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. 

 
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta lupamääräykset huomi-
oiden ei ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaisia 
seurauksia, jolloin lupa on myönnettävä (MAL 6 §). Lupa ottotoi-
minnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta myönne-
tään. 

 
Liitteessä 15 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 
Kemijärvellä Junnikantien varrella kiinteistöillä 320-408-20-8 KU-
PARI ja 320-408-83-0 PEKULA sijaitsevalle Seljänlammen sora-
alueelle liitteen 15 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä 
luvan ottotoiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoimai-
suutta. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää lupamaksun 
ja vakuuden liitteen mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Napapiirin Kuljetus 
Oy:lle Kemijärvellä Junnikantien varrella kiinteistöillä 320-408-20-8 
KUPARI ja 320-408-83-0 PEKULA sijaitsevalle Seljänlammen so-
ra-alueelle liitteen 15 mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen 
sekä luvan ottotoiminnan aloittamiseen ennen päätöksen lainvoi-
maisuutta. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti lupamaksun 
ja vakuuden liitteen 15 mukaisesti. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 33  25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / PSW KIVI OY / PATOVAARA, KEMI-
JÄRVI 
 
Ymptervltk § 33 PSW Kivi Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa sora- ja kallioki-

viaineksen ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille sekä puhtai-
den ylijäämämaiden vastaanottoon Kemijärven kunnassa Kosta-
mon kylän Patovaara-nimiselle tilalle (RN:o 320–408-7-6) 270 000 
m3 ottomäärälle. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuoden määrä-
ajaksi. Toimija hakee YSL 199 §:n ja MAL 21 §:n mukaisesti lupaa 
aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. 

  
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta 
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus 
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei si-
tä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa 
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 a 
§). 

 
Alueelle ei ole aikaisempia maa-aineslupia. Napapiirin Kuljetus 
Oy:n kallionottoalue sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä. Alue si-
jaitsee Kemijärven kaupungissa Kostamon kylän Patovaarassa n. 
5 kilometriä Kemijärven keskustasta. Kulku alueelle tapahtuu ni-
meämätöntä metsä/yksityistietä pitkin. Lähin vapaa-ajan rakennus 
sijaitsee noin 900 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. Alueella ei 
ole maankäyttöä koskevia rajoituksia, jotka voisivat olla toiminnan 
esteenä. 

  
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden ai-
heudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettä-
vä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asete-
tut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 
aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ympäris-
tön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjave-
den (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten luon-
nonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai ylei-
seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toi-
minta ei ole kaavan vastaista. 

  
Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäise-
miseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL 
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on mää-
rätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi 
(MAL 12 §). 

 
Liitteessä 16 on asiasta tarkemmin.  
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 33  25.3.2021 
 
…Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / PSW Kivi Oy / Patovaara, Kemijärvi 
 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää PSW Oy:lle liitteen 16 mu-
kaisen maa-aines- ja ympäristöluvan sora- ja kalliokiviaineksen ot-
tamiselle, jalostukselle ja varastoinnille sekä puhtaiden ylijäämä-
maiden vastaanottoon Kemijärven kunnassa Kostamon kylän Pa-
tovaara-nimiselle tilalle (RN:o 320–408-7-6) 270 000 m3 ottomää-
rälle. Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Sa-
malla ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan kä-
sittelystä perittävästä maksusta liitteen 16 mukaisesti. Lupaa toi-
minnan aloittamiseen ennen lainvoimaisuutta ei myönnetä. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää PSW Oy:lle liitteen 16 
mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan sora- ja kalliokiviaineksen 
ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille sekä puhtaiden ylijää-
mämaiden vastaanottoon Kemijärven kunnassa Kostamon kylän 
Patovaara-nimiselle tilalle (RN:o 320–408-7-6) 270 000 m3 otto-
määrälle. Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 16 mukaisesti. Lupaa 
toiminnan aloittamiseen ennen lainvoimaisuutta ei myönnetä. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 34  25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / KEMIJÄRVEN KAUPUNKI / JÄTTEEN KÄSITTELY 
 
Ymptervltk § 34 Kemijärven kaupunki hakee ympäristölupaa maankaatopaikkatoi-

minnalle, tiili- ja purkubetonijätteen varastoinnille ja lumenkaato-
paikalle. Alueen nimi on Varikkotien läjitysalue ja se sijaitsee kiin-
teistöillä 320-41-62-10 ja 320-414-61-7. Alueella on ollut määräai-
kainen ympäristölupa maankaatopaikkatoiminnalle. Uutta lupaa 
haetaan toistaiseksi voimassa olevana.   

 
Alueelle tuodaan pilaantumattomia maa-aineksia enintään 49 000 
tonnia vuodessa. Keskimääräinen läjitysmäärä on 10 000 tonnia. 
Betoni- ja tiilijätteen pisin varastointiaika on kolme vuotta ennen 
hyödyntämistä. 

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

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Kemijärven kaupungille liit-
teen 17 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikalle, tiili- ja pur-
kubetonijätteen varastoinnille ja lumenkaatopaikalle Kemijärvelle 
kiinteistöille 320-41-62-10 ja 320-414-61-7. Samalla ympäristöter-
veyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 17 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Kemijärven kaupungil-
le liitteen 17 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikalle, tiili- ja 
purkubetonijätteen varastoinnille ja lumenkaatopaikalle Kemijärvel-
le kiinteistöille 320-41-62-10 ja 320-414-61-7. Samalla ympäristö-
terveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 17 mukaisesti. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 35  25.3.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / MAURI TÖRMÄNEN / HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESI-
LIETTEIDEN TILAKÄSITTELY / SALLA 
 
Ymptervltk § 35 Mauri Törmänen hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristö-

lupaa haja-asutuksen jätevesilietteiden tilakäsittelyyn Sallan kun-
nan Saijan kylässä kiinteistöllä  

  
Toiminnassa on tarkoitus käsitellä kalkkistabiloimalla tilan lähialu-
eella muodostuvia haja-asutuksen jätevesilietteitä enintään 100 
m3 vuodessa ja hyödyntää käsitellyt lietteet peltolannoitteena. Lu-
paa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Toiminnalla ei ole ai-
kaisempaa ympäristölupaa. 

 
Tilakeskus sijaitsee Haapasuvannon (12732111) vedenhankinta-
käyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. Tilan pellot, joilla käsitel-
tyä jätevesilietettä on tarkoitus hyödyntää, sijaitsevat pohjavesi-
alueen ulkopuolella. Päätöksessä on annettu määräyksiä pohja-
veden suojelemiseksi ja pohjaveden laadun tarkkailemiseksi. 
 
Liitteessä 18 on asiasta tarkemmin.  
Asia selostetaan tarvittaessa lautakunnan kokouksessa. 
(Ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka puh. 040 520 3162) 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Mauri Törmäselle liitteen 18 
mukaisen ympäristöluvan jätevesilietteiden tilakäsittelyyn Sallan 
kunnan Saijan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Alimmainen RN:o 
732-416-19-0. Samalla ympäristöterveyslautakunta päättää lupa-
maksuksi liitteessä 18 mainitun maksun. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Mauri Törmäselle liit-
teen 18 mukaisen ympäristöluvan jätevesilietteiden tilakäsittelyyn 
Sallan kunnan Saijan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Alimmainen 
RN:o 732-416-19-0. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti lu-
pamaksuksi liitteessä 18 mainitun maksun. 

 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 36 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 12-39/2021 henkilöstöasioita 
 § 40 praktikkoeläinlääkärin viran hakuajan jatkaminen 
 
 Johtava terveystarkastaja 
 § 1-3/2021 henkilöstöasioita 
 
 Ympäristönsuojelusihteeri 
 Päätös 5.3.2021 / Dnro Y/7/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta / Savukosken kunta 

 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 19.2.2021 / Dnro Y/57/2020 / Hakemus talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 320-407-7-28 
 
 Päätös 19.2.2021 / Dnro Y/63/2020 / Hakemus talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 320-415-0157-003 
 
 Päätös 19.2.2021 / Dnro Y/81/2020 / Hakemus talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 320-403-87-22 
 
 Päätös 22.2.2021 / Dnro Y/10/2020 / Hakemus talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 320-411-15-9 
 
 Päätös 22.2.2021 / Dnro Y/82/2021 / Hakemus talousjätevesien 

käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / 320-403-0141-0019 
 
 
 Tiedoksisaannit 
 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 Päätös 16.2.2021 / Dnro PSAVI/10278/2020 / Kemijärven tehdas-

alueen kaatopaikan suoto- ja valumavesien käsittelyn tehostamis-
ta koskevan päätöksen nro 158/2019 lupamääräyksen E määrä-
ajan jatkaminen, Kemijärvi / Stora Enso Oyj 

 
 Päätös 18.2.2021 / Dnro PSAVI/1375/2017 / Muljunaavan turve-

tuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 muutta-
minen ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistaminen lohkoille 1-6 sekä 
12 ja 13, Kemijärvi / Vapo Oy 

 
 Päätös 26.2.2021 / Dnro PSAVI/6794/2019 / Kemijärven säännös-

telylupaehtojen muuttaminen koskien Pöyliöjärven kohdalla ole-
vien patojen korottamista ja laajentamista sekä Kuumalammen 
veneensiirtolaitteen poistamista, Kemijärvi / Kemijoki Oy 
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…Tiedotusasiat 

 
Lapin ELY-keskus 

 Lausuntopyyntö 28.1.2021 / Dnrot: LAPELY/1146/2019, LA-
PELY/5746/2020 ja LAPELY/5747/2020 / Kolmen vanhan ampu-
maradan ympäristötekniset tutkimukset ja ampumaratojen lopet-
tamistoimenpiteet Kemijärven Ketolassa. 

 
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. / Peltoniemen Kone Oy 

 
Päätös 11.2.2021 / LAPELY/362/2021 / Päätös ympäristönsuojelu-
lain (527/2014) 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta. / AKK 
Sports Oy 
 
Päätös 16.2.2021 / LAPELY/4512/2016 / Päätös jätelain 94 §:n 
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista 
kuljettamista. Kyseessä on jätehuoltorekisteriin hyväksytyn toimin-
nan tarkistaminen. / Kuljetusliike Lahtela Oy 
 
 

 Ympäristönsuojelusihteeri 
 Lausunto 5.3.2021 / Dnro Y/17/2021 / Lausunto ympäristönsuoje-

lulain 64 §:n mukaisesta hakemuksesta tarkkailusuunnitelman hy-
väksymiseksi, Boliden Kevitsa Mining Oy 

 
 
 Ympäristötarkastaja 
 Lausunto 15.2.2021 / Dnro Y/8/2021 / Kemijärven kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaisen lausunto asiasta ”Ympäristönsuojelu-
lain 89 §:n mukainen aloite Kemijärven lämpö ja vesi Oy:n ympä-
ristöluvan muuttamiseksi”, (Dnro PSAVI/1744/2020). 

 
 Lausunto 1.3.2021 / Dnro Y/16/2021 / Kemijärven kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien kolmen vanhan 
ampumaradan ympäristöteknisiä tutkimuksia ja ampumaratojen 
lopettamistoimenpiteitä Kemijärven Ketolassa (DNro:t LA-
PELY/1146/2019, LAPELY/5746/2020 ja LAPELY/5747/2020) 

 
 
 Vaasan hallinto-oikeus 
 Päätös 10.2.2021 / 21/0007/3 / Valitukset ympäristölupa-asiassa / 

Kemijärven vanhan sellutehtaan jälkilammikon kunnostaminen, 
Kemijärvi 
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…Tiedotusasiat 
 Ympäristöministeriö 
 Päätös 11.3.2021 / VN/3461/2021 / Pirkanmaan elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristökeskuksen KAJAK-hankkeessa tarkasteltujen käy-
töstä poistettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden selvitys- ja 
seurantavaiheisiin etenemisen priorisointijärjestyksen hyväksymi-
nen 

 
 

Säteilyturvakeskus STUK 
Tarkastuspöytäkirja / 8466/T1/21 / Eläinlääkinnän röntgentoiminta 

 
 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 
 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristötarkastaja 
 Päätös 24.3.2021 / Dnro Y/6/2021 / Ympäristönsuojelulain 88 §:n 

mukainen päätös terveydensuojelulain mukaisen luvan rauettami-
sesta / Sallan Aluelämpö Oy 

 
 Päätös 24.3.2021 / Dnro Y/24/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

170 §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta sekä maa-aineslain 
13 a §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Morenia Oy:n 
konkurssipesä ja PSW Kivi Oy / 320-874-4-0 

 
 Päätös 24.3.2021 / Dnro Y/25/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

170 §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta sekä maa-aineslain 
13 a §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Morenia Oy:n 
konkurssipesä ja PSW Kivi Oy / 320-874-4-1 

 
 Päätös 24.3.2021 / Dnro Y/26/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

170 §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta sekä maa-aineslain 
13 a §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Morenia Oy:n 
konkurssipesä ja PSW Kivi Oy / 320-411-13-6 

 
 Päätös 24.3.2021 / Dnro Y/27/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

170 §:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoi-
tuksesta ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Morenia Oy:n 
konkurssipesä ja PSW Kivi Oy / 320-401-256-16 
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…Tiedotusasiat 
 
 Päätös 24.3.2021 / Dnro Y/28/2021 / Päätös maa-aineslain 13 a 

§:n mukaisesta luvan haltijan vaihtumista koskevasta ilmoituksesta 
ja luvan velvoitteista vapauttamisesta / Morenia Oy:n konkurssipe-
sä ja PSW Kivi Oy / 320-401-256-16 

 
 Hanna Nurmi poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 

12:10. 
 
 Ympäristöterveyslautakunta tarkasti tämän pykälän kokouksessa. 
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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  15 – 22, 25, 27 – 29, 36    
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 23 – 24, 26  
 

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 23 – 24, 26  
 

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 
§ 30 / § 31 / § 32    § 33 / § 34 / § 35 

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät: 30 – 35 
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

