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Dnro LAPELY/3459/2016

Ohessa Lapin ELY-keskuksen vastine Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän
ympäristöterveyslautakunnan valitukseen PSAVI:n päätöksestä 18.2.2021, nro 28/2021.

Muljunaavan turvetuotantoalueen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 25/06/1 muuttaminen ja
jälkihoitotoimenpiteiden vahvistaminen lohkoille 1 - 6 sekä 12 ja 13, Kemijärvi. Hakijana Vapo Oy,
6.5.2021 lähtien Neova Oy.

Ystävällisin terveisin

Maarit Kaikkonen
Ympäristönsuojelun assistentti
maarit.kaikkonen@ely-keskus.fi
0295 037 343, vaihde 0295 037 000

Ympäristönsuojeluyksikkö
Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B, PL 8060, 96101 Rovaniemi
www.ely-keskus.fi/lappi

”Tiesithän, että kanssamme voit asioida myös verkossa”

Asioi verkossa-sähköinen asiointi ja lomakkeet

Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Jos
olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä lähettäjälle ja poista viesti
postilaatikostasi. 

Ymptervltk 23.2.2022
§ 9 Liite 3
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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 037 000 Kirjaamo
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Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA

Vastinepyyntö 26.10.2021/diaarinumero 20393/2021

Vastine Pelkosenniemen-Savukosken ympäristöterveyslk:n PSAVI:n päätöksestä 
tekemään valitukseen, Muljunaavan turvetuotantoalueen lupa nro 25/06/1 muuttaminen 
ja jälkihoitotoimenpiteiden vahvistaminen, Neova Oy, Muljunaavan turvetuotantoalue, 
Kemijärvi

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Lapin ELY-keskukselle tilaisuuden 
kirjallisen vastineen antamiselle Pelkosenniemen-Savukosken 
kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan tekemästä 
valituksesta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen Nro 28/2021, 
18.2.2021.

Valituksen mukaan turvetuotantoalueen lohkojen 1–6 sekä 12 ja 13 
turvetuotannon lopettamiseen liittyviin jälkihoitotoimiin tulee lisätä seuraava 
lupamääräys: Kokooja-, sarka-, eristys-, reuna- ja muiden ojien sekä 
sammutusvesialtaiden ja muiden kaivantojen sivut tulee luiskata 
kokonaisuudessaan osana jälkihoitotoimenpiteitä siten että niistä ei 
muodostu vaaraa eikä haittaa ihmisille ja ympäristölle. Luiskien 
kaltevuutena tulee olla maatumattomalla turpeella 1:1,5, maatuneella 
turpeella ja savella 1:2,0 ja kivennäismailla 1:2,25 tai loivempia. 
Jälkihoitotoimenpiteet ojien ja kaivantojen osalta voidaan todeta tehdyksi 
vasta valvontaviranomaisen tarkastettua toimenpiteet. 

Voimassa olevan ympäristön lupamääräys 6 kuuluu seuraavasti: 
6. Kokoojaojien ja sarkaojien yläpäät on luiskattava pituussuunnassa 
vähintään kaltevuuteen 1:1,5 ojiin joutuvien porojen poispääsyn 
helpottamiseksi. Vastaavanlaiset luiskat on tehtävä 300–400 metrin välein 
niiden eristys-, reuna- ja kokoojaojien sivuluiskiin sekä 
sammutusvesialtaiden ja muiden kaivantojen yhdelle sivulle siltä osin kuin 
niiden luiskat ovat kaltevuutta 1:1,5 jyrkempiä. Toimenpiteitä ei kuitenkaan 
tarvitse tehdä, mikäli luvan saaja sopii asian muutoin asianomaisen 
paliskunnan kanssa.  

Lapin ELY -keskus toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa vastinepyynnön 
johdosta.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty viraston sähköisessä 
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ympäristötarkastaja Jouni 
Rauhala ja ratkaissut yksikönpäällikkö Juha Hämäläinen.
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