
Viranhaltijapäätös  16.8.2021 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 
Ympäristönsuojelu 
Vapaudenkatu 8 B (III-kerros) 
98100 Kemijärvi  Y/15/2021 
 
 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukainen päätös ympäristölupamenettelylain mu-

kaisen luvan rauettamisesta 

Luvan haltija 

Luvan haltija:    Kemijärven kaupunki 

Osoite:   Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi 

 

Lupatiedot ja luvan mukaisen toiminnan sijainti 

Lupa:  Lapin ympäristökeskuksen päätös 1395Y0264-121,  

 11.3.1996  

Toiminnan osoite:  Pelkosenniementie 23, 98120 Kemijärvi 

Kunta:   Kemijärvi 

Maanomistaja:   Kemijärven kaupunki 

Kiinteistöt, jota päätös koskee:  RN:o 320-2-2158-3 

     

Asian vireilletulo: 

Kemijärven kaupungin ilmoitus luvan rauettamisen vireillelaitosta on saapunut Kemijärven kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaiselle 25.2.2021. Ilmoituksen mukaan lupaa ei tarvita ja se pyydetään rauetetta-

vaksi. 

Asian käsittely: 

Hakemuksen vireillä olosta on kuulutettu ja rauettamispyynnön kohteena oleva ympäristölupalupa ja alku-

peräinen hakemusasiakirja ovat olleet nähtävillä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayh-

tymän ympäristöterveyslautakunnan internetsivuilla osoitteessa 

www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/kuulutukset/   27.2. – 4.4.2021.  

Hakemuksen johdosta on kuultu Kemijärven kaupungin pelastusviranomaista ja Kemijärven kaupungin ter-

veydensuojeluviranomaista. 

Lausunnot ja muistutukset 

Lapin pelastuslaitos jätti lausunnon 1.3.2021: 

 Kemijärven paloaseman ongelmajätekeräyspiste ei ole enää ollut voimassa pitkään aikaan ja 

 näin ollen en vastusta luvan päättämistä. 

Hakemuksesta ei jätetty muita lausuntoja, muistutuksia tai mielipiteitä. 

 



ASIAN RATKAISU: 

Kemijärven kaupungin ympäristölupamenettelylain mukainen lupa Lapin ympäristökeskuksen päätös 

1395Y0264-121, 11.3.1996 rauetetaan. 

Toiminnan lopettamisesta ei anneta määräyksiä ja lupa raukeaa tällä päätöksellä. 

Päätöksen käsittelystä määrätään 165 € maksu. 

Perustelut: 
Lain ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000, kumottu) 4 §:ssä ympäristölupamenet-
telylain (735/1991) mukaiset ympäristöluvat siirrettiin ympäristönsuojelulain piiriin. Lain ympäristönsuoje-
lulainsäädännön voimaanpanosta 4 §:n mukaisesti rauetettavaan ympäristölupaan sovelletaan voimassa 
olevaa ympäristönsuojelulakia. 
 
Ympäristönsuojelulain 88.1 §:n mukaisesti lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos:  

1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja il-
moittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.  

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminta on lopetettu, joten asiassa on perusteet luvan rauetta-
miselle.  
 
Ympäristönsuojelulain 94.2 §:n mukaisesti (j)os ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lo-
pettamisen varalta, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Ympäristöluvassa ei ole 
annettu määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta. Toiminnan lopettamisesta ei ole tarvetta antaa mää-
räyksiä, koska toiminta alueella on lopetettu eikä alueella ole luvan mukaisesta toiminnasta johtuvia raken-
teita eikä tiedossa olevaa pilaantumista. 
 
Tällä päätöksellä ei ratkaista ympäristönsuojelulain 133 §:n mukaista maaperän ja pohjaveden puhdista-
misvelvollisuutta. Mikäli luvan mukaisesta toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantu-
mista, on luvan haltija edelleen ympäristönsuojelulain mukaisessa vastuussa mahdollisen pilaantumisen 
puhdistamisesta.  
 
Päätöksestä perittävä maksu perustuu ympäristönsuojelulain 205.2 §:ään ja Kemijärvi kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaisen maksutaksaan Ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 13 Liite 7. Maksu määräy-
tyy liitteen 1 kohdan 38 Muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittely tak-
saan 55 €/tunti. Laskutuksen perusteena on kolmen tunnin työaika. Laskusta tehdään erillinen laskulähete. 
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88, 94, 96, 133 ja 205 § 
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000, kumottu) 4 § 
Ympäristölupamenettelylaki (735/1991, kumottu)  
 
Muutoksenhaku: 
Tähän päätöksen ja määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus liitteenä. 
 
Päätöspäivämäärä: 
Päätöspäivämäärä on 16.8.2021. 
 
Päätöksen tekijä: 
vs. ympäristötarkastaja  
 



Delegointipäätös: 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 
25. 
 
Päätöksestä tiedottaminen: 
Päätöksen antamisesta kuulutaan viranomaisen internetsivuilla osoitteessa 
www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/kuulutukset/    
 
Tämä päätös lähetetään 
- Kemijärven kaupungille 
- Lapin ELY-keskukselle 
-  Lapin pelastuslaitokselle 
 
 
 
Kaisa Soppela 
vs. ympäristötarkastaja 
16.8.2021 Kemijärvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LIITTEET  Liite 1 Valitusosoitus  
       
      LIITE 1 

VALITUSOSOITUS 

 
 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä 
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 
Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kirjeitse 
tiedoksi annetun päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä päätöksen kuu-
luttamisesta viranomaisen internetsivuilla ja seitsemäs päivä kirjeen lähettämisestä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 22.9.2021.  
 

Valitusoikeus  
Valitusoikeus on: 
1) asianosaisella; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisella; 
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heiken-
tää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja 
luontaiselinkeinoja. 

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  
 
PL 204, 65101 Vaasa 
 
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postit-
taminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virka-
kirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähet-
tää myös sähköisesti osoitteeseen:  
 
vaasa.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 



Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnume-
ro, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk-
sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suul-
lisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esit-
tää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

  
Vs. ympäristötarkastajan puhelin: 040 – 520 3162 
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 


