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NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Ymptervltk § 82

Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakunnan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta nimeää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympäristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi
ääni.
Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveyslautakuntaan ovat:

Päätös:

Varsinainen jäsen

4 ääntä

Henkilökohtainen varajäsen

Niemistö Sami
Nyman Pekka
Mattila Niina
Kelloniemi Marja-Liisa

1
1
1
1
4 ääntä

Torvinen Matti
Juntunen Marianne
Moilanen Pekka
Anttonen Marja

Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Ymptervltk § 83

Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.1.2013 § 5 mukaan
kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja
asioiden esittelijöille 17.9.2021.
Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. KuntaL 103 §.

Ehdotus: Ytj.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan.

Päätös:

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Ymptervltk § 84

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin
kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä.

Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Nyman ja Niina Anttila.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Ymptervltk § 85

Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Ympäristöterveyslautakunta § 86

23.9.2021

Sivu
109

YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2021-2025
Ymptervltk § 86

Kuntayhtymän osajäsenyyssopimuksen 3 §:n mukaan ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden välein vuorotellen jokaisesta
kunnasta.
Ympäristöterveyslautakunta on 23.1.2013 § 4 päättänyt, että puheenjohtajuus kiertää aakkosjärjestyksessä kuntien nimien mukaan. Varapuheenjohtaja on se, joka on seuraavaksi puheenjohtajuusvuorossa.
Edellisen kaksivuotiskauden puheenjohtajana on toiminut Savukosken edustaja Jouni Halonen ja varapuheenjohtajana Kemijärven edustaja Aulikki Imporanta. Puheenjohtajuusvuorossa on
kiertävän listan mukaan Kemijärvi, ja varapuheenjohtajuusvuorossa Pelkosenniemi.

Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kemijärven edustajan Sami Niemistön ja varapuheenjohtajaksi Pelkosenniemen edustajan Pekka Nymanin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSTEN PITÄMINEN JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN
Ymptervltk § 87

Edellisellä valtuustokaudella ympäristöterveyslautakunnan päätöksen mukaan kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ympäristöterveyslautakunnan jäsenille, johtavalle lääkärille, ympäristöterveysjohtajalle, johtavalle terveystarkastajalle ja ympäristönsuojelusihteerille. Asialista on annettu tiedoksi jäsen- ja osajäsenkuntien kunnan- ja kaupunginjohtajille, ympäristöterveyslautakunnan
varajäsenille, ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle, kuntayhtymän johtoryhmän jäsenille ja henkilöstön luottamusmiehille. Esityslista on asetettu nähtäville Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon internet-sivuille.
Koollekutsumisesta on päätetty, että kokouskutsu lähetetään kuusi päivää ennen kokousta. Ympäristöterveyslautakunta päätti
28.1.2014 § 9, että kokouskutsu ja esityslista liitteineen sekä asialista tiedotetaan ainoastaan sähköpostitse. Näin tiedonsaanti nopeutui ja vältyttiin turhalta tulostamiselta.
Kokouksia on pidetty tarpeen mukaan. Ympäristöterveyslautakunta kokoontui vuonna 2020 kuusi kertaa. Kokousaika ja –paikka on
sovittu kullakin kerralla erikseen.
Pöytäkirjat on tarkastettu erikseen ja asetettu nähtäville tämän
jälkeen kuntalain 108 §:n mukaisesti. Pöytäkirjat on asetettu yleisesti nähtäville kuntayhtymän taloustoimistoon sekä jäsen- ja osajäsenkuntiin. Pöytäkirjat on lisäksi lähetetty sähköpostitse kuntayhtymän hallitukselle, johtavalle lääkärille, ympäristöterveysjohtajalle, johtavalle terveystarkastajalle, ympäristönsuojelusihteerille, tarkastuslautakunnan jäsenille, ympäristöterveyslautakunnan
varsinaisille jäsenille ja varajäsenille sekä ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle. Pöytäkirjat asetetaan nähtäville myös KoillisLapin ympäristöterveydenhuollon internet-sivuille.
Hallintosäännön 3. osan 11. luvussa on kokousmenettelyä koskevat määräykset.

Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta päättää
1.
2.
3.
4.

koollekutsumisesta,
esityslistan tiedottamisesta,
kokousten pitämisestä ja,
pöytäkirjojen nähtäväksi asettamisesta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Ympäristöterveyslautakunnan koollekutsuminen, kokousten pitäminen ja pöytäkirjojen nähtäville asettaminen
Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta päätti että,
1. kokouskutsu lähetetään kuusi päivää ennen kokousta,
2. kokouskutsu ja esityslista liitteineen sekä asialista lähetetään
sähköpostitse. Esityslista lähetetään ympäristöterveyslautakunnan jäsenille, johtavalle lääkärille, ympäristöterveysjohtajalle, johtavalle terveystarkastajalle ja ympäristötarkastajalle.
Esityslista annetaan tiedoksi jäsen- ja osajäsenkuntien kunnan- ja kaupunginjohtajille. Esityslista asetetaan nähtäville
Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon internet-sivuille. Asialista annetaan tiedoksi ympäristöterveyslautakunnan varajäsenille, ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle, kuntayhtymän johtoryhmän jäsenille ja henkilöstön luottamusmiehille,
3. kokouksia pidetään tarpeen mukaan, kokousaika ja -paikka
sovitaan kullakin kerralla erikseen ja
4. pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville kuntayhtymän taloustoimistoon sekä jäsen- ja osajäsenkuntiin. Pöytäkirjat lähetetään sähköpostitse tiedoksi kuntayhtymän hallitukselle ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Lisäksi pöytäkirjat lähetetään
sähköpostitse johtavalle lääkärille, ympäristöterveysjohtajalle,
johtavalle terveystarkastajalle, ympäristötarkastajalle, ympäristöterveyslautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille sekä ympäristöterveydenhuollon henkilöstölle. Pöytäkirjat liitteineen asetetaan nähtäville myös Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon internet-sivuille.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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TALOUSARVION TOTEUMA 1-8/2021
Ymptervltk § 88

Kuntayhtymän hallintosäännön § 12 mukaan ympäristöterveyslautakunta valvoo, että yksikkö toimii hyväksytyn talousarvion puitteissa sekä jäsen- ja osajäsenkuntien asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Valtionkonttorin palveluluokitusmuutokset kuntien talousraportointia koskien tulivat voimaan 28.6.2021, mistä johtuen toteutuman
palveluluokitukset eivät ole suoraan verrannolliset vuoden 2021 ja
sitä aikaisempiin talousarvioihin. Tämä on tehnyt talousarvion toteutuman seuraamisesta myös haasteellisempaa. Terveysvalvontaan talousarviossa suunnitellut tulot ja menot on jaettu elintarvikevalvonnan (48 %), terveydensuojelun (46 %) ja tupakkalain (6
%) valvonnan kesken. Eläinlääkintähuollosta on erotettu valvontaeläinlääkärin (valtion kunnalle korvaama eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta) tulot ja menot. Ympäristönsuojelu on jaettu kehittämiseen (30 %) ja lupiin ja valvontaan (70 %).
Liitteenä 1 on ympäristöterveydenhuollon toteutumavertailu ajalta
1-8/2021.

Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta merkitsee toteutuman tiedoksi.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta merkitsi toteutuman tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TALOUSARVIO 2022
Ymptervltk § 89

Osajäsenyyssopimuksen mukaan ympäristöterveyslautakunnan
on yhtymähallituksen päättämässä määräajassa tehtävä esitys
yhteistoiminnan seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä
taloussuunnitelmaksi kolmeksi vuodeksi (suunnittelukausi). Esityksessä tulee olla erikseen käyttötalous- ja investointiosa. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman.
Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen jäsenja osajäsenkuntien maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio
ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan tehtävien hoitamiseen turvataan.
Ympäristöterveydenhuollon jokaiselle sektorille (terveysvalvonta,
eläinlääkintähuolto, hallinto) laaditaan oma käyttösuunnitelmansa.
Talousarviota ja –suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille koko toiminnan ja osajäsenkunnille ympäristöterveydenhuollon osalta on varattava tilaisuus kuntayhtymän toiminnan kehittämistä
koskevien esitysten tekemiseen (Perussopimus § 16). Kuntayhtymän taloustoimisto on 2.6.2021 kirjaamoihin lähetetyllä sähköpostilla pyytänyt kunnilta lausuntoa kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaan 2022–2024 12.7.2021 mennessä. Kemijärven kaupunki ja Sallan kunta eivät ole vastanneet lausuntopyyntöön lainkaan.
Savukosken kunta on edellyttänyt, että ”Savukosken kunnan
maksuosuus ei nouse kuluvan vuoden tasosta työehtosopimusten
mukaisia henkilöstökulujen kasvua enempää”, ja että
”kuntayhtymän perusterveydenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon asiantuntijoiden tulee laatia toimintasuunnitelma, jolla
lisätään tuloja, vähennetään menoja ja/tai parannetaan tuottavuutta. Maksuosuuden kasvu tulee estää mm. porrastamalla henkilöstön lomia, vuodeosaston kesäsululla.” Pelkosenniemen kunta
on lausunnossaan todennut, että talousarvion valmistelussa pitää
ottaa huomioon soteuudistus ja ennen kaikkea palvelujen turvaaminen ja kehittäminen alueella.
Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien lausuntojen osalta todetaan, että talousarviossa on lähdetty toimintojen järjestämisestä
taloudellisesti ja kustannustehokkaasti, samalla kun palvelut pyritään tarjoamaan laadukkaasti ja henkilöstön työssäjaksamiseen
huomiota kiinnittäen. Eläinlääkintähuollossa on parhaillaan lakisääteisiä virkavapaita, joihin ei ole kaikilta osin löytynyt sijaisia
(maanlaajuinen henkilöstöpula).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|
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…Ympäristöterveydenhuollon talousarvio 2022
Talousarviossa on otettu huomioon työsuojelulliset tekijät ja varattu sijaismäärärahoja, sillä työsidonnaisuus päivystyksineen on
praktikkoeläinlääkäreillä erittäin raskas normaalitilanteessakin, ja
henkilöstövaje pahentaa tilannetta. Virkatehtäviä ei voi määräänsä enempää teettää oman viran ohella -resurssilla. Eläinlääkintähuoltolaki on uudistuksen alla, ja kunnan perimiin maksuihin palataan, kunhan lainsäädäntö on valmis. Muilta osin tulopuolta on lisätty terveysvalvonnan uusilla lakisääteisillä maksuilla.
ICT-kustannuksissa on merkittävä n. 10 000 euron nousu, koska
kuntayhtymässä on meneillään Dynasty 10 – asian- ja asiakirjahallinnan käyttöönottoprojekti.
Valtionkonttorin palveluluokitusmuutokset kuntien talousraportointia koskien tulivat voimaan 28.6.2021, mistä johtuen vuoden 2022
palveluluokitukset eivät ole suoraan verrannolliset vuoden 2021 ja
sitä aikaisempiin talousarvioihin. Tämä on tehnyt talousarvion toteutuman seuraamisesta myös haasteellisempaa. Vuoden 2022
talousarvio on laadittu uusien palveluluokitusten mukaisesti.
Ympäristöterveydenhuollon kustannukset jaetaan jäsenkuntien
maksettavaksi niiden asukaslukujen suhteessa hallinnon ja terveysvalvonnan osalta. Eläinlääkintähuollon kustannuksista 75 %
laskutetaan asukasluvun mukaan ja 25 % käytön mukaan (kunnan maitotilat 12,5 % ja eloporoluku 12,5 %). Maksuosuuksien
määrittelyssä käytetään edeltävän vuoden 31.12. ajankohdan tietoja. Talousarvioon perustuvat maksuosuudet laskutetaan kunnilta
neljässä osassa.
Yhteistoiminta-alueen maksuosuudet
Kunta
TP 2020
TA 2021
TA 2022 TA Muutos-%
Pelkosenniemi
49 896
53 650
53 200
-0,8
Savukoski
72 639
78 900
80 900
2,5
Salla
195 007
210 300 203 600
-3,2
Kemijärvi
374 409
402 150 399 800
-0,6
Yhteensä
691 951
745 000 737 500
-1,0
Kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2022 tarkentuvat, kunhan
koko kuntayhtymän talousarvio on valmis vyörytyksineen. Nyt on
lähdetty oletuksesta, että vyörytykset pysyvät ympäristöterveydenhuollon osalta vuoden 2021 tasolla. Sivukulut on arvioitu ennakkotiedon perusteella, koska varmaa tietoa vuoden 2022 prosenteista ei vielä ole. Kuntaliiton kesäkuun 2021 ennusteen mukaan maksumuutos tulee olemaan -0,5 % edellisestä vuodesta.
Sairausvakuutusmaksu laskee hieman, työttömyysvakuutusmaksu pysynee samassa, ja eläkemaksut nousevat hieman.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
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…Ympäristöterveydenhuollon talousarvio 2022
Vuoden 2022 toimintakatteessa on laskua -1,0 % vuoden 2021 talousarvioon verrattuna.
Liitteenä 2 on talousarvio vuodelle 2022 ja liitteenä 3 alustava laskelma kuntien kustannuksista. Liitteessä 4 on tekstiosio.
Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2022, liitteenä 3 olevan kuntien alustavan kustannusarviolaskelman, ja liitteenä 4 olevan tekstiosion sekä esittää ne
edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Ympäristöterveyslautakunta antaa oikeuden tehdä mahdolliset muutokset talousarvion teknisiin kirjauksiin toimistotyönä.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteenä 2 olevan talousarvion vuodelle 2022, liitteenä 3 olevan kuntien alustavan kustannusarviolaskelman, ja liitteenä 4 olevan tekstiosion sekä esittää ne
edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Ympäristöterveyslautakunta antaa oikeuden tehdä mahdolliset muutokset talousarvion teknisiin kirjauksiin toimistotyönä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
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YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVIO 2022
Ymptervltk § 90

Kemijärven kaupungin, Savukosken, Pelkosenniemen ja Sallan
kuntien ja Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tekemän sopimuksen mukaan ympäristönsuojelun tulosyksikölle laaditaan oma
talousarvionsa, jossa huomioidaan toiminnan tavoitteet ja niiden
edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen
palvelunostajien maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset ympäristönsuojelun tehtävien hoitamiseen turvataan.
Sopimuksen mukaan ympäristönsuojelu on oma tulosyksikkönsä
kuntayhtymän ympäristönterveydenhuollon alaisuudessa. Ympäristönsuojelun maksutuotot ohjataan Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojelun tulosyksikköön ja tulot vähentävät suoraan kuntien maksuosuutta kustannuksista. Ympäristönsuojelun tulosyksikkö pidetään erillisenä muusta ympäristöterveydenhuollon toiminnasta.
Ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä hoitaa kaksi ympäristötarkastajaa. Lisäksi henkilöresurssia menee ympäristöterveysjohtajalta, johtavalta terveystarkastajalta sekä toimistosihteeriltä, mutta
näitä ei ole toistaiseksi vyörytetty ympäristöterveydenhuollon puolelta ympäristönsuojelun talousarvioon. Suunnitelmakaudella
2023-2024 on lisäksi varauduttava ympäristönsuojelun henkilöstöresurssin nostamiseen, mikäli alueella suunnitteilla olevat suuret
hankkeet (Boreal Bioref ja Soklin kaivos) toteutuvat.
Kuntien ennakkomaksuosuudet määräytyvät huomioimalla ao.
kuntien asukastiheys (%) ja valvontakohteiden osuus (%), niin että valvontakohteiden osuutta on painotettu (0,6).
Valtionkonttorin palveluluokitusmuutokset kuntien talousraportointia koskien tulivat voimaan 28.6.2021, mistä johtuen vuoden 2022
palveluluokitukset eivät ole suoraan verrannolliset vuoden 2021 ja
sitä aikaisempiin talousarvioihin. Tämä on tehnyt talousarvion toteutuman seuraamisesta myös haasteellisempaa. Vuoden 2022
talousarvio on laadittu uusien palveluluokitusten mukaisesti.
Ympäristönsuojelun maksuosuudet
Kunta
TP 2020
TA 2021
TA 2022 TA Muutos-%
Pelkosenniemi
8 407
9 600
11 400
18,75
Savukoski
9 539
10 800
11 900
10,19
Salla
16 972
19 300
22 300
15,54
Kemijärvi
33 323
37 900
43 800
15,57
Yhteensä
68 241
76 600
89 400
16,7
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…Ympäristönsuojelun talousarvio 2022
Kuntakohtaiset maksuosuudet vuodelle 2022 tarkentuvat, kunhan
koko kuntayhtymän talousarvio on valmis vyörytyksineen. Nyt on
lähdetty oletuksesta, että vyörytykset pysyvät ympäristöterveydenhuollon osalta vuoden 2021 tasolla. Sivukulut on arvioitu ennakkotiedon perusteella, koska varmaa tietoa vuoden 2022 prosenteista ei vielä ole. Kuntaliiton kesäkuun 2021 ennusteen mukaan maksumuutos tulee olemaan -0,5 % edellisestä vuodesta.
Sairausvakuutusmaksu laskee hieman, työttömyysvakuutusmaksu pysynee samassa, ja eläkemaksut nousevat hieman.
Vuoden 2022 toimintakatteessa on kasvua 16,7 % vuoden 2021
talousarvioon verrattuna. On kuitenkin hyvä huomioida, että tulot ovat toteutuneet kuluvana vuonna huomattavasti ennakoitua paremmin (vaikutus plussaa yli 20 000 euroa 30.8.2021
mennessä), ja vastaavasti näiden tuloa tuottavien lupaprosessien aikaistuminen kuluvalle vuodelle 2021 vähentää tuloja vuonna 2022, mikä on ennakoitu talousarviossa. Tämä tulee siis näkymään palautuksina vuoden 2021 tilinpäätöksessä, ja vastaavasti maksuosuuden kasvuna vuonna 2022. Pitemmällä aikajanalla toimintakustannusten muutos ei ole radikaali, vaan toiminta on käytännössä ennallaan. Tuloja on
toiminnassa mahdoton ennustaa luotettavasti etukäteen, koska
ne ovat pitkälti riippuvaisia yritysten omista linjauksista.
Liitteenä 5 on ympäristönsuojelun talousarvio vuodelle 2022. Liitteessä 6 on tekstiosio.
Ehdotus: Ytj.

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteenä 5 olevan talousarvion vuodelle 2022 ja liitteenä 6 olevan tekstiosion sekä esittää ne
edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Ympäristöterveyslautakunta antaa oikeuden tehdä mahdolliset muutokset
talousarvion teknisiin kirjauksiin toimistotyönä.

Muutosesitys:

Pekka Nyman esitti, että lisätään 4000 euroa lisärahaa ympäristötilan seurantaan ympäristönsuojelun talousarvioon. Muutosesitys
raukesi kannattamattomana.

Päätös:

Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi alkuperäisen esityksen mukaisesti liitteenä 5 olevan talousarvion vuodelle 2022 ja liitteenä 6
olevan tekstiosion sekä esittää ne edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Ympäristöterveyslautakunta antaa oikeuden tehdä mahdolliset muutokset talousarvion teknisiin kirjauksiin
toimistotyönä.
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YMPÄRISTÖ- JA MAA-AINESLUPAHAKEMUS / DESTIA OY / LEUKKUHAMARAN
SORA-ALUE, SAVUKOSKI
Ymptervltk § 91

Destia Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa maa-aineksen
ottoon, murskaukseen ja varastointiin Leukkuhamaran soraalueella (kiinteistö Valtion maa II RN:o 742-893-11-1). Lupia haetaan 31.12.2030 saakka. Haettava ottomäärä on 40 000 k-m3.
Suunnitelma-alueen pinta-ala on 4,0 ja ottamisalueen pinta-ala on
2,0 ha. Ottoa haetaan tasoon +215.
Murskausta tehdään yleensä yksi urakka vuodessa ja urakan kesto on yleensä 3-7 viikkoa. Kuljetuksia on tarvittaessa ympäri vuoden.
Destia Oy pyytää, että lupapäätöksessä myönnettäisiin maaaineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa maa-ainesten ottotoiminta
ennen kuin maa-aineslupapäätös on saanut lainvoiman, sekä
myös ympäristönsuojelulain 527/2014 199 § mukainen lupa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.
Maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta
koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus
on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteistä lupaa
voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella (MAL 4 a § ja YSL 47 a
§).
Alueella on ollut aiemmin maa-ainesten ottotoimintaa ja suunniteltu ottotoiminta sijoittuu pääosin avatulle ottoalueelle. Lapin POSKI-hankkeessa alue on määritetty arvokkaaksi harjualueeksi. Alue
on Selkä-Suoniharjun III-luokan pohjavesialueella. Alueesta noin
700 metrin etäisyydellä sijaitsee erotusaita. Lähin vapaa-ajan rakennus sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyydellä ottamisalueesta.
Alueella ei ole kuntatason kaavoja.
Lupahakemuksen mukaisesta ottamisesta ei ennalta arvioiden aiheudu MAL 3 §:n mukaisia seurauksia, jolloin lupa on myönnettävä (MAL 6 §). Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta ei asetetut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 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 vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista
annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Toiminta ei ole kaavan vastaista.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
|
|
|

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Ympäristöterveyslautakunta § 91

23.9.2021

Sivu
119

…Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus / Destia Oy / Leukkuhamaran sora-alue, Savukoski
Lupapäätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, ettei toiminta ole ristiriidassa MAL
3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Lupapäätöksessä on
määrätty vakuuden asettamisesta lupamääräysten suorittamiseksi
(MAL 12 §).
Liitteessä 7 on hakemuksesta tarkemmin. Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa.
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354)
Ehdotus: Yt.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta myöntää Destia Oy:lle liitteen 7 mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiselle, jalostukselle ja varastoinnille Leukkuhamaran sora-alueella (kiinteistö Valtion maa II RN:o 742-893-11-1). Suurin sallittu maaainesten ottomäärä on 40 000 k-m3. Luvat myönnetään määräaikaisina siten että viimeinen voimassaolopäivämäärä on
31.12.2030. Lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta
huolimatta ei myönnetä. Samalla ympäristöterveyslautakunta
päättää vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 7 mukaisesti.

Muutosesitys:

Ympäristötarkastaja esitti muutosta luvan lupamääräykseen 36.
Esitetty lupamääräys kuuluu: Alueen metsittyminen voidaan hoitaa luontaisesti taimettamalla. Alueelle muodostuvan metsän ei
tarvitse täyttää metsälain 8 §:n mukaisia kriteereitä uudistamisvelvollisuuden täyttämisestä.
Lupamääräyksen perustelu: Vanhat sora-alueet voivat olla arvokkaita paahdeympäristöjä, joten paahteisten rinnealueiden avoimeksi jääminen on luonnonsuojelun näkökulmasta perusteltua.
Metsälain uudistamisvelvollisuus ei tule suoraan sovellettavaksi
maa-ainesalueille.

Päätös:

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta päätti myöntää Destia Oy:lle liitteen 7
mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiselle,
jalostukselle ja varastoinnille Leukkuhamaran sora-alueella (kiinteistö Valtion maa II RN:o 742-893-11-1) muutettuna muutosesityksen mukaisesti muutetulla 36 pykälällä. Suurin sallittu maaainesten ottomäärä on 40 000 k-m3. Luvat myönnetään määräaikaisina siten että viimeinen voimassaolopäivämäärä on
31.12.2030. Lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta
huolimatta ei myönnetä. Samalla ympäristöterveyslautakunta
päätti vakuudesta ja luvan käsittelystä perittävästä maksusta liitteen 7 mukaisesti.
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TIEDOTUSASIAT
Ymptervltk § 92

Viranhaltijapäätökset
Ympäristöterveysjohtaja
§ 73-86/2021 henkilöstöasioita
Johtava terveystarkastaja
§ 7-21/2021 henkilöstöasioita
Ympäristötarkastaja
Päätös 9.7.2021 / Y/29/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Saltsivaara, Salla /
Sallan Yhteismetsä
Päätös 13.7.2021 / Y/77/2020 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Junkuanselkä,
Kemijärvi / Metsähallitus Metsätalous Oy
Päätös 14.7.2021 / Y/43/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Petäjäselkä,
Kemijärvi / Matti Kelloniemi Oy
Päätös 13.7.2021 / Y/51/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 118
§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta / Kemijärven Moottorikerho ry
Päätös 15.7.2021 / Y/31/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 119
§:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan
aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta, Erkkusenselkä, Kemijärvi / Kemijärven yhteismetsän osakaskunta
Päätös 12.8.2021 / Y/85/2020 / Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta: Käytöstä poistetun öljysäiliön maahan
jättäminen kiinteistöllä rn:o 320-403-224-20 / Seppo Näätsaari
Päätös 11.8.2021 / Hakemus talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseksi / Salassapidettävä JulkL (621/1999) 24.1 §
kohta 23
VS ympäristötarkastaja
Päätös 7.7.2021 / Y/18/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Jokiselkä, Savukoski / Metsähallitus Metsätalous Oy
Päätös 9.7.2021 / Y23/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Takkulehto, Salla /
OTSO Metsäpalvelut Oy
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…Tiedotusasiat
Päätös 15.7.2021 / Y/41/2021 / Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta, Kiekerövaara,
Salla / Veljekset Karjalainen Oy
Päätös 20.7.2021 / Y/50/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 118
§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan ilmoituksen johdosta / RH Entertainment Oy
Päätös 16.8.2021 / Y/15/2021 / Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukainen päätös ympäristölupamenettelylain mukaisen luvan rauettamisesta / Kemijärven kaupunki
Päätös 3.9.2021 / Y/58/2021 / Päätös ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisesta: Poikkeaminen talousvesien perustasoa ankarammista käsittelyvaatimuksista ranta-alueella kiinteistöllä rn:o
732-405-1-11
Tiedoksisaannit
Ympäristötarkastaja
Sivutoimi-ilmoitus 29.6.2021 / Eero Leppänen
Lausunto 9.7.2021 / Y/9/2021 / Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: Kirkkotien alueen asemakaavan muutos Pelkosenniemen kirkonkylällä / Pelkosenniemen kunta, kunnanhallitus
Lausunto 14.7.2021 / Y/54/2021 / Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto asiasta ”Veneväylän ja venelaiturin rakentaminen kiinteistölle Kojamo 320-402-89-61, Kemijärvi”,
(Dnro PSAVI/2710/2021) / Kemijärven Kehitys Oy
Sopimus 12.8.2021 / Y/84/2020 / Sopimus vahingonkorvauksesta
maa-aineslain mukaista ottomäärän ylitystä koskevassa asiassa,
Marjamäen sora-alue, Kemijärvi / Matti Kelloniemi Oy
VS ympäristötarkastaja
Lausunto 11.8.2021 / Y/56/2021 / Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto asiasta ”Pahajoenjängän turvetuotantoalueen
ympäristöluvan
rauettaminen,
Salla”,
(Dnro
PSAVI/6615/2021) / Neova Oy
Lapin ELY-keskus
Hyväksyminen 12.7.2021 / LAPELY/676/2016 / Kaatopaikkavesien
vähentämissuunnitelman hyväksyminen / Stora Enso Oyj
Lausunto 17.8.2021 / LAPELY/5747/2020 / Kemijärven Ketolassa
Sarriontie 356 kohdalla sijainneen vanhan ampumaradan ympäristötekniset tutkimukset
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…Tiedotusasiat
Kiinteistöyhtymä Hoikka Consulting Oy asiakumppaneineen
Valitus 5.8.2021 / Valitus myönnettyyn ympäristölupaan maankaatopaikkakiinteistölle Lumenkaatopaikka rn:o 320-402-30-37 ja
Puistikko rn:o 320-402-30-1 (Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön
kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunta
29.6.2021 77 ja 78 pykälät.)
Suomen luonnonsuojeluliitto Lapin piiri ry. asiakumppaneineen
Valitus 11.8.2021 / Valitus Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan päätöksestä myöntää Oulangan Murske Ay:lle maa-aines- ja ympäristölupa
Lapin jätehuolto kuntayhtymä
Päätös 14.9.2021 / Päätös jätehuoltoviranomaisen jätemaksun perimättä jättäminen / Salassapidettävä JulkL (621/1999) 24.1 § kohta 25
Ehdotus: Ytj.

Merkitään tiedoksi saaduksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin:
Tiedoksisaannit
Lapin jätehuolto kuntayhtymä
Päätös 22.9.2021 / Päätös jäteastian tyhjennysten keskeytyksestä
Ympäristötarkastaja
Ympäristölautakunnan koulutus, 8.12.2021, etäkoulutus
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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
82-90, 92
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
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
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 annettuun 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: 91
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. Valituskirjaan 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 valitusasiakirjat 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 asiointipalvelussa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Lisätietoja
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.
Liitetään pöytäkirjaan
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