
 

 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä  PÄÄTÖS 
Ympäristönsuojelu     3.9.2021 
Vapaudenkatu 8 B III-kerros    Dnro: Y/58/2021 
98100 Kemijärvi 
puh. 040 542 3354 
 
 
 
Helena Kortelainen 
Ulappasaarentie 1 L 192 
00980 HELSINKI 
 
 
 
PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISESTA:  
POIKKEAMINEN TALOUSVESIEN PERUSTASOA ANKARAMMISTA KÄSITTELYVAATIMUK-
SISTA RANTA-ALUEELLA KIINTEISTÖLLÄ RN:O 732-405-1-11 
 
Asian vireille tulo: Helena Kortelainen on jättänyt 24.8.2021 anomuksen luvasta poiketa 

talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta-alueella kiinteistöllä Hakala 
1:11 (732-405-1-11) osoitteessa Joutsijärventie 21, 98790 Paloperä.  

 
Asian käsittely: Sallan kunnan 15.11.2012 voimaan tulleiden ympäristönsuojelumää-

räysten 9 §:n 1 kohdan mukaan ” Ranta-alueilla, 100 metriä keskiveden 
korkeuden mukaisesta rantaviivasta on noudatettava jätevesiasetuksen 
4 §:n mukaisia käsittelyvaatimuksia ja lisäksi jätevesijärjestelmän sijoit-
telussa on otettava huomioon se että tulvavesi (HW50) ei pääse huuh-
telemaan puhdistamattomia jätevesiä umpisäiliöstä, saostussäiliöstä tai 
puhdistamosta. Tarvittaessa järjestelmän on käytettävä fosforin puhdis-
tusta.” 
 
Ympäristönsuojelumääräysten 34 §:n mukaan ”Ympäristönsuojeluviran-
omainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauk-
sessa luvan poiketa näistä määräyksistä.”  
 
Kiinteistöllä, jota hakemus koskee, on 1965 valmistunut omakotitalo, 
jonka jätevesijärjestelmää luvanhakija on uusimassa. Hakemuksen liit-
teiden mukaan kiinteistölle rakennetaan kuudelle henkilölle mitoitettu jä-
tevesijärjestelmä, jossa jätevedet käsitellään kolmiosaisen saostussäili-
ön ja maasuodatuksen kautta. Jätevesien purkupaikka sijaitsee 50 met-
rin etäisyydellä vesistöstä. Kiinteistöä käyttää yksi henkilö 3-4 kuukautta 
vuodessa.  
 
Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 
  

 
Asian ratkaisu: Helena Kortelaiselle myönnetään lupa poiketa Sallan kunnan ympäris-

tönsuojelumääräysten 9 §:n 1 kohdasta, joka koskee talousvesien pe-
rustasoa ankarampia käsittelyvaatimuksia ranta-alueilla. Poikkeamislu-
pa koskee kiinteistöä RN:o 732-405-1-11, osoitteessa Joutsijärventie 
21, 98790 Palojärvi. Kiinteistöllä tulee noudattaa ympäristönsuojelulain 
154 b §:n mukaista perustason puhdistusvaatimusta. 

 
 Järjestelmän rakentaminen tulee dokumentoida ja kiinteistöllä tulee säi-

lyttää selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-
ohjeet (ympäristönsuojelulain (527/2014) 157 §). 

 



 

 

  
 
Perustelut: Kiinteistölle suunnitellun kaltaisella jätevesijärjestelmällä ylletään puolu-

eettomien toimivuustutkimustulosten mukaan ympäristönsuojelulain 154 
b §:n mukaiseen peruspuhdistustasoon. Lisäksi kiinteistön käyttö huo-
mioiden ympäristöön aiheutuvan kuormituksen voidaan katsoa olevan 
vähäistä.  

 
 Ympäristönsuojelulain 156 c §:n mukaan (k)unnan ympäristönsuojelu-

määräyksissä voidaan antaa 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaa-
timusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten 
ympäristöolosuhteiden vuoksi. Sallan kunnan ympäristönsuojelumää-
räysten perusteluissa ei ole määritetty ympäristönsuojelulain mukaista 
välttämätöntä paikallista ympäristöolosuhdetta. Karhujärveä voidaan pi-
tää alueelle tavanomaisena järvenä. Perustason puhdistusvaatimus 
vastaa hakemuksen mukaisessa toiminnassa ympäristönsuojelulain 
yleistä tasoa paremmin kuin ankarampi puhdistusvaatimus, joten hake-
muksen mukaisessa tilanteessa on perusteltua poiketa Sallan kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksistä.   

 
Maksu: Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista koskevasta päätöksestä 

peritään asian vireilletulohetkellä voimassa olevan taksan mukainen 
maksu. Maksu on 170 euroa. 

  
 Maksuperuste: Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuo-

jeluviranomaisen taksa Ymptervltk 26.2.2019 § 13, liite 1 kohta 29: Ym-
päristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittely, 170 euroa.  

 
Perusteet: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156 c §  

Sallan kunnan ympäristönsuojelumääräykset (KV 15.11.2012 § 47) 34 § 
 

Muutoksenhaku: Päätökseen ja siitä perittävään maksuun haetaan muutosta liitteenä 
olevan valitusosoituksen mukaisesti. 

 
Delegointipäätökset:  Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympä-

ristöterveyslautakunta 25.3.2021 § 25  
 
Asian ratkaisija:  
 

vs. ympäristötarkastaja  
Kaisa Soppela  
 
 
 

LIITTEET:  Valitusosoitus 
 
 

 



 

 

VALITUSOSOITUS 

 
 
Valitusviranomainen 

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

 
Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Kirjeitse 
tiedoksi annetun päätöksen tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä kirjeen lähettä-
misestä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 11.10.2021.  
 

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. 

  
Ympäristötarkastajan puhelin: 040 – 542 3354 
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 


