
PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA   
Ympäristöterveyslautakunta  6 / 2021 88 
 
 
KOKOUSTIEDOT 

 
Aika 29.6.2021 klo 10:00 – 10:45 
 
Paikka  Kunnanvaltuuston kokoussali, Savukoski 
 
OSALLISTUJAT 

 
Päätöksentekijät 

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

  Kostamovaara Elina johtava terveystarkastaja/sihteeri 
Leppänen Eero ympäristötarkastaja 
Nurmi Hanna ympäristöterveysjohtaja 
Ruohomäki Minttu toimistosihteeri/sihteeri 

  Varmo Veli-Matti johtava lääkäri 
 
 
ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja   Sihteeri                      

 
 
  Jouni Halonen  Minttu Ruohomäki                
 
 
KÄSITELLYT ASIAT §:t 70–81 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvi / Pelkosenniemi / Salla / Savukoski 

 
     
  Aulikki Imporanta  Sinikka Kangas 
 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 
 

Aika ja paikka  5.7.2021 klo 8–16 kuntayhtymän taloustoimisto, Pelkosenniemi 
https:/ /www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/ 

 
 
Todistaa 
  Minttu Ruohomäki, toimistosihteeri 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  89 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
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Ympäristöterveyslautakunta § 70–71  29.6.2021 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 70 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

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

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen 4 ääntä Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Imporanta Aulikki 1 Kerkelä Antti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Kangas Sinikka 1 Kellokumpu Jorma 
 Halonen Jouni 1           Kuosku Marita 
   3 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 71 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 23.6.2021. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Vs. ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 72–73  29.6.2021 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 72 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tar-
vittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Vs. 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 Sinikka Kan-
gas. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 73 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

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

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

järjestykseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 74  29.6.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / WPD NUOLIVAARAN TUULIPUISTO OY / JÄTTEEN KÄ-
SITTELY 
 
Ymptervltk § 74 Wpd Nuolivaaran Tuulipuisto Oy hakee ympäristölupaa maankaa-

topaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteistölle Kemijärven kunnan 
yhteismetsä 320-874-1-0, Nuolivaaran palsta. Alueen nimi on Nuo-
livaaran läjitysalue, pohjoinen. Lupaa haetaan määräaikaiseksi 
ajalle 1.5.2021 – 31.12.2023.  

 
 Läjitysalueelle suunnitellaan sijoitettavan 50 000 tonnia (30 000 

m3) ylijäämämaita ja kiviä. 
 
 Wpd Nuolivaaran Tuulipuisto Oy hakee lupaa aloittaa toiminta 

muutoksenhausta huolimatta. 
  
 Liitteessä 1 on hakemuksesta tarkemmin. 
 

Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. (Ympäristötarkastaja 
Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää wpd Nuolivaaran Tuulipuisto 
Oy:lle liitteen 1 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimin-
taan Kemijärvelle kiinteistölle Kemijärven kunnan yhteismetsä 
320-874-1-0, Nuolivaaran palsta. Toiminnan aloittamiseen myön-
netään lupa muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäristöter-
veyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 1 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää wpd Nuolivaaran Tuu-
lipuisto Oy:lle liitteen 1 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaik-
katoimintaan Kemijärvelle kiinteistölle Kemijärven kunnan yhteis-
metsä 320-874-1-0, Nuolivaaran palsta. Toiminnan aloittamiseen 
myönnetään lupa muutoksenhausta huolimatta. Samalla ympäris-
töterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 1 mukaisesti. 

 
Elina Kostamovaara poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 
(Intressijäävi, hallintolaki 28.1 § 3 mom.) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 75  29.6.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / WPD NUOLIVAARAN TUULIPUISTO OY / JÄTTEEN KÄ-
SITTELY 
 
Ymptervltk § 75 Wpd Nuolivaaran Tuulipuisto Oy hakee ympäristölupaa maankaa-

topaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteistölle Kemijärven kunnan 
yhteismetsä 320-874-1-0, Nuolivaaran palsta. Alueen nimi on Nuo-
livaaran läjitysalue, etelä. Lupaa haetaan määräaikaiseksi ajalle 
1.5.2021 – 31.12.2023.  

 
 Läjitysalueelle suunnitellaan sijoitettavan 50 000 tonnia (30 000 

m3) ylijäämämaita ja kiviä. 
 
 Wpd Nuolivaaran Tuulipuisto Oy hakee lupaa aloittaa toiminta 

muutoksenhausta huolimatta.  
  

Liitteessä 2 on hakemuksesta tarkemmin. 
 

Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. (Ympäristötarkastaja 
Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää wpd Nuolivaaran Tuulipuisto 
Oy:lle liitteen 2 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimin-
taan Kemijärvelle kiinteistölle Kemijärven kunnan yhteismetsä 
320-874-1-0, Nuolivaaran palsta. Toiminnan aloittamiseen myön-
netään lupa muutoksenhausta huolimatta.  Samalla ympäristöter-
veyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 2 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää wpd Nuolivaaran Tuu-
lipuisto Oy:lle liitteen 2 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaik-
katoimintaan Kemijärvelle kiinteistölle Kemijärven kunnan yhteis-
metsä 320-874-1-0, Nuolivaaran palsta. Toiminnan aloittamiseen 
myönnetään lupa muutoksenhausta huolimatta.  Samalla ympäris-
töterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 2 mukaisesti. 

 
 Elina Kostamovaara poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 
(Intressijäävi, hallintolaki 28.1 § 3 mom.) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 76  29.6.2021 
 
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / OULANGAN MURSKE AY / RUUSU-
LAN OTTOALUE, SALLA 
 
Ymptervltk § 76 Oulangan Murske Ay hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Sallan 

kunnan Hautajärven kylässä kiinteistölle Ruusula RN:o 732-404-
10-18. Lupaa haetaan 10 vuoden ajalle 49000 m3 ottomäärälle ki-
ven louhintaan, murskaukseen, seulontaan ja murskeen välivaras-
tointiin sekä muualta tuotavan kiviaineksen murskaukseen. Otto-
alueen pinta-ala on 0,7 ha ja varastoalueen 0,4 ha. Ottosyvyys on 
keskimäärin 7 m. Ottaminen ulottuu alimmillaan +208m tasoon. 
Murskausta on alueella kerrallaan noin 2-4 viikkoa ja kuljetuksia 
tarvittaessa ympäri vuoden. Lupaa haetaan kymmenen (10) vuo-
den määräajaksi.  

 
 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. Lähin vapaa-ajan ra-

kennus sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä ottamisalueesta. 
Alueella ei ole maankäyttöä koskevia rajoituksia, jotka voisivat olla 
toiminnan esteenä. 

 
 Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden 

aiheudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnet-
tävä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei ase-
tetut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida kat-
soa aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta ym-
päristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), poh-
javeden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten 
luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu-
mista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
Toiminta 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 3a on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa. Liitteessä 3 on muistutuksen ja vastineen 
liitteet.  
(Ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 
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Ympäristöterveyslautakunta § 76  29.6.2021 
 
…Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Oulangan Murske Ay / Ruusulan ottoalue, 
Salla 
 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Oulangan Murske Ay:lle liit-
teen 3a mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen 
ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille sekä muualta tuotavien 
kiviainesten murskaukseen Sallan kunnan Hautajärven kylässä 
kiinteistölle Ruusula RN:o 732-404-10-18 49 000 m3 ottomäärälle. 
Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajaksi. Samalla 
ympäristöterveyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsitte-
lystä perittävästä maksusta liitteen 3a mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Oulangan Murske 
Ay:lle liitteen 3a mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan kallioki-
viaineksen ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille sekä muualta 
tuotavien kiviainesten murskaukseen Sallan kunnan Hautajärven 
kylässä kiinteistölle Ruusula RN:o 732-404-10-18 49 000 m3 ot-
tomäärälle. Lupa myönnetään kymmenen (10) vuoden määräajak-
si. Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 3a mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 77  29.6.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / LAPIN KAIVUPALVELU OY / JÄTTEEN KÄSITTELY 
 
Ymptervltk § 77 Lapin Kaivupalvelu Oy hakee ympäristölupaa maankaatopaikka-

toimintaan rakennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyt-
tämiseen tiili- ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn 
ja varastointiin, purkupuun ja metsäbiomassan varastointiin ja ha-
ketukseen sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiin-
teistölle PUISTIKKO RN:o 320-402-30-1. Kyseessä on uusi toi-
minta ja lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana. 

 
Alueella on tarkoitus käsitellä betonia ja tiiliä enimmillään 100 t/a, 
purkupuuta enimmillään 10 t/a ja asfalttia enimmillään 50 t/a. 
Maankaatopaikalle on tarkoitus läjittää pilaantumattomia maa-
aineksia enintään 49 000 tonnia ja keskimäärin 5 000 tonnia vuo-
dessa. Jätteiden välivarastoinnin pisin aika on korkeintaan kolme 
(3) vuotta. 

 
Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä ja melua. Toimin-
nasta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa tai 
haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen.  
 
Liitteessä 4 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa.  
(Ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Lapin Kaivupalvelu Oy:lle 
liitteen 4 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimintaan 
rakennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyttämiseen 
tiili- ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn ja varas-
tointiin, purkupuun ja metsäbiomassan varastointiin ja haketuk-
seen sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteistölle 
PUISTIKKO RN:o 320-402-30-1. Samalla ympäristöterveyslauta-
kunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä mak-
susta liitteen 4 mukaisesti. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Lapin Kaivupalvelu 
Oy:lle liitteen 4 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimin-
taan rakennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyttämi-
seen tiili- ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn ja 
varastointiin, purkupuun ja metsäbiomassan varastointiin ja hake-
tukseen sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteis-
tölle PUISTIKKO RN:o 320-402-30-1. Samalla ympäristöterveys-
lautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä 
maksusta liitteen 4 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 78  29.6.2021 
 
YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / PELTONIEMEN KONE OY / JÄTTEEN KÄSITTELY 
 
Ymptervltk § 78 Peltoniemen Kone Oy hakee ympäristölupaa maankaatopaikka-

toimintaan rakennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyt-
tämiseen tiili- ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn 
ja varastointiin, purkupuun ja metsäbiomassan varastointiin ja ha-
ketukseen sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiin-
teistölle LUMENKAATOPAIKKA RN:o 320-402-30-37. Kyseessä 
on uusi toiminta ja lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevana.  

 
 Alueella on tarkoitus käsitellä betonia ja tiiliä enimmillään 100 t/a, 

purkupuuta enimmillään 20 t/a ja asfalttia enimmillään 200 t/a. 
Maankaatopaikalle on tarkoitus läjittää pilaantumattomia maa-
aineksia enintään 49 000 tonnia ja keskimäärin 10 000 tonnia 
vuodessa. Jätteiden välivarastoinnin pisin aika on korkeintaan 
kolme (3) vuotta. 

 
 Toiminnasta voi aiheutua vähäisiä määriä pölyä ja melua. Toimin-

nasta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa tai 
haitallista vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai terveyteen.  

  
Liitteessä 5 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa. 
(Ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Peltoniemen Kone Oy:lle liit-
teen 5 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimintaan ra-
kennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyttämiseen tiili- 
ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn ja varastoin-
tiin, purkupuun ja metsäbiomassan varastointiin ja haketukseen 
sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteistölle LU-
MENKAATOPAIKKA RN:o 320-402-30-37. Samalla ympäristöter-
veyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 5 mukaisesti. 

 
Päätös:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Peltoniemen Kone 
Oy:lle liitteen 5 mukaisen ympäristöluvan maankaatopaikkatoimin-
taan rakennustyömailta tuleville ylijäämämaille, alueen käyttämi-
seen tiili- ja betonipurkujätteen sekä asfalttijätteen käsittelyyn ja 
varastointiin, purkupuun ja metsäbiomassan varastointiin ja hake-
tukseen sekä lumenkaatopaikkatoimintaan Kemijärvelle kiinteis-
tölle LUMENKAATOPAIKKA RN:o 320-402-30-37. Samalla ympä-
ristöterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä pe-
rittävästä maksusta liitteen 5 mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   14.2.2020 
Ympäristöterveyslautakunta § 79  29.6.2021 
 
KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN VAATIMUS MAHDOLLISESSA 
MAA-AINESLAIN RIKKOMUSTA KOSKEVASSA ASIASSA  
 
Ymptervltk § 15 Ympäristötarkastajan tekemässä valvonnassa on tullut ilmi epäily 

maa-aineslain (555/1981) 17.2 §:n mukaisesta rikkomuksesta 
Kemijärvellä Marjamäen sora-alueella. Alueella on ollut maa-
aineslupa (Kemijärven kaupungin rakennuslautakunta § 41 
16.06.2010) 100 000 k-m3 suuruiselle ottomäärälle. Matti Kello-
niemi Oy on ottoilmoitusten perusteella ylittänyt Marjamäen sora-
alueella tekohetkellä voimassa olleen maa-aineslupapäätöksen 
mukaisen ottomäärän yhteensä 37 661 m3:lla. 

 
Asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Asia on otettu käsittelyyn 
ja se käsitellään kirjallisessa menettelyssä. 
 
Maa-aineslaissa ei ole säädetty viranomaisesta, joka toimii yleisen 
edun asianomistajana maa-aineslain rikkomista koskevissa tilan-
teissa. Tällöin yleisen edun valvoja on yleinen syyttäjä. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaista kuullaan asiassa asian-
osaisena koskien rangaistus- ja vahingonkorvausvaatimuksia. 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on aiheutunut menetetty-
jen lupa- ja valvontamaksujen vuoksi vahinkoa. 
 
Mikäli lupaa em. ottomäärälle olisi haettu erikseen, lupa- ja valvon-
tamaksuja olisi aiheutunut yhteensä: 
Lupamaksu 280 € + (0,017 € * 37661 m3) = 920,24 € 
Valvontamaksu 0,04 € * 37661 m3 = 1506,44 € 
Yhteensä: 2426,68 € 
 
Menetetyt lupa- ja valvontamaksut on laskettu ottomäärän ylittä-
misvuonna (2017) voimassa olleen maa-ainestaksan mukaisesti 
(Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
ympäristöterveyslautakunta 28.1.2016 § 10 Liite 7). 

 
Ehdotus: Yss. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta vaatii, että Matti Kelloniemi Oy tuomi-
taan maksamaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
2426,68 euroa saamatta jääneitä lupa- ja valvontamaksuja korko-
lain (633/1982) mukaisine viivästyskorkoineen. 

 
Toissijaisesti, mikäli em. kustannuksia ei voida tuomita viranomai-
selle maksettavaksi, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-
työn kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta vaatii että em. kus-
tannukset tuomitaan rikoshyötynä valtiolle menetettäviksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   14.2.2020 
Ympäristöterveyslautakunta § 79  29.6.2021 
 
…Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimus mahdollisessa maa-aineslain 
rikkomusta koskevassa asiassa  

 
Ympäristöterveyslautakunta päättää, että rikosasiassa kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaista edustaa viranomaisen vaatimusten 
osalta ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka. Lisäksi ympäristö-
terveyslautakunta antaa ympäristönsuojelusihteerille valtuudet 
vastaavan suuruisen korvauksen sopimisesta, mikäli sopiminen on 
prosessuaalisesti mahdollista. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta vaatii, että Matti Kelloniemi Oy tuomi-
taan maksamaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
2426,68 euroa saamatta jääneitä lupa- ja valvontamaksuja korko-
lain (633/1982) mukaisine viivästyskorkoineen. 

 
Toissijaisesti, mikäli em. kustannuksia ei voida tuomita viranomai-
selle maksettavaksi, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveys-
työn kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta vaatii että em. kus-
tannukset tuomitaan rikoshyötynä valtiolle menetettäviksi. 
 
Ympäristöterveyslautakunta päätti, että rikosasiassa kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaista edustaa viranomaisen vaatimusten 
osalta ympäristönsuojelusihteeri Paula Tarkka. Lisäksi ympäristö-
terveyslautakunta päätti antaa ympäristönsuojelusihteerille valtuu-
det vastaavan suuruisen korvauksen sopimisesta, mikäli sopimi-
nen on prosessuaalisesti mahdollista. 
 
- -    - 
 

Ymptervltk § 79 Pohjois-Suomen syyttäjäalueen syyttäjä on tehnyt asiaan liittyen 
päätöksen syyttämättä jättämisestä 10.12.2020 (Päätös 20/3197, 
liitteenä 6a). Samalla asian salassa pito päättyi. 

 
Asian syyttämättä jättämisellä ei ratkaistu asiaan liittyviä korvaus-
kysymyksiä. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on päätöksellään 
14.2.2020 § 15 katsonut että kunnan ympäristönsuojeluviranomai-
sella on jäänyt saamatta lupa- ja valvontamaksuja 37 661 k-m3 ot-
tomäärän mukaisesti ja valtuuttanut ympäristönsuojelusihteerin 
sopimaan 2426,68 €:n suuruisesta korvauksesta viivästyskorkoi-
neen. Matti Kelloniemi Oy on tehnyt 15.6.2021 esityksen (liite 6b), 
jonka mukaan yliotto olisi ollut 37 661 k-m3:n sijaan 20 850 k-m3. 
Perusteluna esitetään Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu Oy:n 
tekemä mittaus (liite 6c).  
 
Käytettäessä ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 14.2.2020 § 
15 mukaista laskentaa 20850 k-m3:n yliotosta olisi jäänyt maksuja 
saamatta: 
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   14.2.2020 
Ympäristöterveyslautakunta § 79  29.6.2021 
 
…Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimus mahdollisessa maa-aineslain 
rikkomusta koskevassa asiassa  
 

Lupamaksu 280 € + (0,017 €/k-m3 * 20850 k-m3) = 634,45 € 
Valvontamaksu 0,04 €/k-m3 * 20850 k-m3 = 834,00 € 
Yhteensä 1 468,45 € 
 
Korkolain (633/1982) 12 §:n mukainen viitekorko on 1.1.2018 - 
30.6.2021 välisellä ajalla ollut 0,0 %. Korkolain 4 §:n mukainen vii-
västyskorko on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kul-
loinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Maa-
ainesten yliotto on tapahtunut mahdollisesti vuodesta 2017 alkaen. 
Koska maa-ainesten oton valvontamaksut suoritetaan seuraavan 
vuoden alkupuolella, niin viivästyskorko on perusteltua katsoa las-
kettavan vuoden 2018 alusta. Matti Kelloniemi Oy esitti korvauk-
sen maksamista ensimmäisen kerran vuoden 2020 alkupuolella, 
mutta kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoi siinä vai-
heessa, että asia on sovittava osana mahdollista rikosprosessia. 
Koska Matti Kelloniemi Oy oli valmis maksamaan korvauksen 
vuoden 2020 alussa, niin viivästyskorko on perusteltua vaatia vuo-
silta 2018 ja 2019. 1468,45 €:n viivästyskorko vuodelta 2018 olisi 
1468,45 € *0,07 = 102,79 € ja viivästyskorko olisi edelleen vuodel-
ta 2019 (1468,45 € + 102,79 €) *0,07 = 109,99 €.  
 
Vuonna 2017 voimassa olleen taksan (Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveys-
lautakunta 28.1.2016 § 10 Liite 7) erikseen haetun 20 850 k-m3:n 
maa-ainesluvan lupa- ja valvontamaksut olisivat kahden vuoden 
viivästyskorko mukaan luettuina 1681,23 €.    
 
20 850 k-m3:n yliottoa tukee Pohjois-Suomen Suunnittelupalvelu 
Oy:n tekemä mittaus ja Kalle Kelloniemen poliisille esitutkinnan liit-
teeksi yhtiön kirjanpidosta otetut laskelmat murskeiden myynnistä 
vuosilta 2016-2018. Laskelman perusteella mursketta on myyty 
vuosien 2016 – 2018 aikana yhteensä 57 182,25 tonnia. Maa-
ainestietojärjestelmä Notossa soramurskeen muuntokertoimena 
käytetään kaavaa tn/2=k-m3, eli 57 182,25 tonnia vastaisi 28 
591,13 k-m3 maa-aineksia. Maa-ainestietojärjestelmä Nottoon on 
kirjattu vuosille 2016-2018 yhteensä 67 434 k-m3 ottomäärä. 37 
661 k-m3 yliottoa tukee maa-ainestietojärjestelmään toimitetut tie-
dot ja se että yhtiö arvioi ottomäärän pienemmäksi vasta luvan 
päättymisen jälkeen. 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

peruu päätöksensä 14.2.2020 § 15 ja tekee asiaan liittyen uuden 
vaatimuksen. 
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
vaatii Matti Kelloniemi Oy:tä maksamaan Kemijärven kaupungin  
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Ympäristöterveyslautakunta § 15   14.2.2020 
Ympäristöterveyslautakunta § 79  29.6.2021 
 
…Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimus mahdollisessa maa-aineslain 
rikkomusta koskevassa asiassa  
 

ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveys-
lautakunnalle vahingonkorvausta Marjamäen sora-alueella tapah-
tuneen 20 850 k-m3 ylioton myötä menetetyistä lupa- ja valvonta-
maksuista kahden vuoden viivästyskorkoineen 1 681,23 euroa. 
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
luopuu maksun saatuaan kyseiseen ottomäärän ylitykseen liittyvis-
tä vahingonkorvausvaateista. 
 
Ympäristöterveyslautakunta antaa ympäristötarkastaja Eero Lep-
päselle valtuudet sopia tämän päätöksen mukaisesta korvaukses-
ta. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

peruu päätöksensä 14.2.2020 § 15 ja tekee asiaan liittyen uuden 
vaatimuksen. 
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
vaatii Matti Kelloniemi Oy:tä maksamaan Kemijärven kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisena toimivalle Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveys-
lautakunnalle vahingonkorvausta Marjamäen sora-alueella tapah-
tuneen 20 850 k-m3 ylioton myötä menetetyistä lupa- ja valvonta-
maksuista kahden vuoden viivästyskorkoineen 1 681,23 euroa. 
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
luopuu maksun saatuaan kyseiseen ottomäärän ylitykseen liittyvis-
tä vahingonkorvausvaateista. 
 
Ympäristöterveyslautakunta päätti antaa ympäristötarkastaja Eero 
Leppäselle valtuudet sopia tämän päätöksen mukaisesta korvauk-
sesta. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 80  29.6.2021 
 
YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / KEMIJÄRVEN YHTEISMETSÄN 
OSAKASKUNTA / ERKKUSENSELÄN KALLIOALUE, KEMIJÄRVI 
 

Ymptervltk § 80 Kemijärven yhteismetsän osakaskunta hakee maa-aines- ja ym-
päristölupaa Kemijärvelle Erkkusenselkään kiinteistölle 320-874-
1-0 Kemijärven yhteismetsä. Haettavan maa-ainesmäärän suu-
ruus on 200 000 m3. Otettava maa-aines on kalliota. Ympäristölu-
pa koskee alueelta otettavan maa-aineksen louhintaa ja murs-
kausta. Uutta lupaa haetaan määräaikaisena kymmeneksi vuo-
deksi. Toimija hakee 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. Lähialueella ei ole 
asuinrakennuksia, mutta noin yhden kilometrin etäisyydellä sijait-
see erotusaita. 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 kat-
soa aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 1.2 §), merkittävää muuta 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), 
pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantumista, erityisten 
luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantu-
mista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
Toiminta ei ole kaavan vastaista. Lupa-alue sijaitsee maakotkan 
pesäreviirin alueella, mutta toimintaa ei lupaehdotuksessa esitetä 
sallittavaksi pesintäaikana. 

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

Liitteessä 8 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lauta-
kunnan kokouksessa. Oheismateriaalina on selvitys suuren peto-
linnun pesinnästä. 

(Ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 

 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  102 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 80  29.6.2021 
 
Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Kemijärven yhteismetsän osakaskunta / Erk-
kusenselän kallioalue, Kemijärvi 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta myöntää Kemijärven yhteismetsän 
osakaskunnalle liitteen 8 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan 
kalliokiviaineksen ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille Kemi-
järvelle Erkkusenselkään kiinteistölle 320-874-1-0 Kemijärven yh-
teismetsä 200 000 k-m3 ottomäärälle. Lupa maa-ainesten ottoon 
ja jalostukseen myönnetään 31.12.2023 asti ja lupa maa-ainesten 
varastoinnille myönnetään 31.12.2025 asti. Samalla ympäristöter-
veyslautakunta päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittä-
västä maksusta liitteen 8 mukaisesti. Lupaa toiminnan aloittami-
selle muutoksenhausta huolimatta ei myönnetä.  

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Kemijärven yhteis-
metsän osakaskunnalle liitteen 8 mukaisen maa-aines- ja ympä-
ristöluvan kalliokiviaineksen ottamiselle, jalostukselle ja varas-
toinnille Kemijärvelle Erkkusenselkään kiinteistölle 320-874-1-0 
Kemijärven yhteismetsä 200 000 k-m3 ottomäärälle. Lupa maa-
ainesten ottoon ja jalostukseen myönnetään 31.12.2023 asti ja 
lupa maa-ainesten varastoinnille myönnetään 31.12.2025 asti. 
Samalla ympäristöterveyslautakunta päätti vakuudesta ja luvan 
käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 8 mukaisesti. Lupaa 
toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta ei myönne-
tä. 

 
 Elina Kostamovaara poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. 
(Intressijäävi, hallintolaki 28.1 § 3 mom.) 

 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  103 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 81  29.6.2021 
 
TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 81 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 61-72/2021 henkilöstöasioita 
 
 Johtava terveystarkastaja 

§ 4-6/2021 henkilöstöasioita 
 
  VS ympäristötarkastaja 

Päätös 1.6.2021 / Y/40/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 118 
§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan il-
moituksen johdosta / Savukosken kunta 
 
Ympäristötarkastaja 
Ilmoitus 15.6.2021 / Y/47/2021 / Ilmoitus ympäristönsuojelulain 
116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun 
tietojärjestelmään / Skanska Industrial Solutions Oy 
 

Tiedoksisaannit 
Korkein hallinto-oikeus 
Päätös 10.6.2021 / Taltionro 365 / Dnro 1616/1/20, 1659/1/20, 
1713/1/20, 1715/1/20, 1716/1/20, 1717/1/20, 1718/1/20, 
1728/1/20 / Valituslupahakemukset ympäristönsuojelulain ja vesi-
lain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa asiassa 
 
Stora Enso Oyj 
Selvitys 15.6.2021 / Lupapäätöksen nro 22/10/1 lupaehdon 19. 
mukainen selvitys kutukyvyttömien mateiden esiintyminen Kemi-
järvellä talvella 2020-2021 / Stora Enso Oyj Kemijärvi 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Lupapäätös 23.6.2021 / Nro 121/2021 / Dnro PSAVI/3515/2021 / 
Stora Enso Oyj:n Kemijärven tehdasalueen jätevedenpuhdista-
mon toiminnan lopettamista koskevan suunnitelman toimittamisen 
määräajan jatkaminen sekä sellutehtaan suljetun kaatopaikan 
suoto- ja valumavesien käsittelyn tehostamista koskevan suunni-
telman toimittamisen määräajan jatkaminen, Kemijärvi 

 
Ehdotus: Vs. ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 
 Tiedoksisaannit 
 Terveystarkastaja 
 Päätös 28.6.2021 / Dnro T44/2021 / Päätös terveydensuojelulain 

20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja 
käsittelystä perittävästä maksusta / Salmivaaran vesiosuuskunta, 
Salla 
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Ympäristöterveyslautakunta § 81  29.6.2021 
 
…Tiedotusasiat 
  
 VS ympäristötarkastaja 
 Päätös 28.6.2021 / Dnro Y/44/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta, murskaus Kiekerövaaran maa-aines-
alueella / OTSO Metsäpalvelut Oy, Salla 

 
 Päätös 28.6.2021 / Dnro Y/46/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 

118 §:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koske-
van ilmoituksen johdosta, murskaus Ruokovaaran maa-aines-
alueella / OTSO Metsäpalvelut Oy, Salla 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  105 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta  29.6.2021 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  70 – 73, 81 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät  79 
 

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 79  
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Ympäristöterveyslautakunta 
Sodankyläntie 202 A, 98500 Pelkosenniemi 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
Oikaisuvaatimuskirjelmästä on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

VALITUSOSOITUS 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
    Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisista 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite:  päätöksistä valitusviranomainen on: 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  Vaasan hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs  
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu  PL 204, 65101 Vaasa   
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Faksi: 029 564 2841   029 564 2760 
     

Kunnallisvalitus, pykälät:      Hallintovalitus, pykälät:  74 – 78, 80 
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

