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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 123 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA POIKKEUKSELLISESTA 

TILANTEESTA ILMOITUKSENVARAISESSA TOIMINNASSA 

 

Ilmoittajan tiedot 

Ilmoittajan nimi:  Antti Kerkelä 

Osoite:  Peräposiontie 141, 98400 Isokylä 

 

Ympäristölupa 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 

päätös 20.12.2016 § 70. Lypsykarjan kasvatukseen tarkoitettu eläinsuoja. 

 

Asian vireille tulo 

Ilmoitus on tullut vireille 3.3.2022 Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen. 

 

Häiriötilanne ja suunnitellut toimenpiteet (Ilmoittajan mukaan) 

Lietesäiliön kansi jäätynyt ja sen jälkeen navetan liete ei jaksa valua säiliöön. Liete täyttyy navetan 

lietekuiluihin. Kaivinkoneella poistetaan jäätynyt kansi ja ajetaan pellolle kasaan. Porosuoran 

pellolle Eero Leppänen tietää paikan. 

 

PÄÄTÖS 

Ympäristölupaan 20.12.2016 § 70 liittyvän lietesäiliön jäätynyt pintaliete saadaan poistaa ja siirtää 

pellolle. 

 

Ilmoituksen johdosta annettavat määräykset  

1. Liete tulee poistaa kaivinkoneen välppäkauhalla tai muutoin siten että sula liete valuu 

takaisin lietealtaaseen. 

2. Jäätyneen lietteen saa toimittaa pellolle kiinteistölle 320-403-272-3. 

3. Jäätyneen lietteen alta tulee poistaa lumi. 

4. Jäätynyt liete tulee sijoittaa siten että ojiin on mahdollisimman pitkä matka. 

5. Jäätyneen lietteen saa sijoittaa vähintään 180 metrin etäisyydelle Porolammesta. 

6. Lumien sulattua lietteen sijoitusalue tulee mullata tai mahdolliset lietteen mukana olevat 

kiinteät ainekset levittää siten että levitys vastaa hajalevitystä. 

7. Lietesäiliöllä ja pellolla tehtävät toimenpiteet tulee suorittaa 18.3.2022 mennessä. 

8. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää toimintatavat, joita noudattamalla vastaavaa 

häiriötilannetta ei pääse muodostumaan jatkossa.   

 

Ymptervltk 30.3.2022 § 22 Liite 6
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PERUSTELUT 

Ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesti luvanvaraisessa toiminnassa tapahtuneesta 

ennakoimasta tuotantohäiriöstä tai siihen rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta 

riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä, jonka vuoksi ympäristölupaa ei voida noudattaa, on 

tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaiselle valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain 

123.2 §:n mukaisesti viranomaisen on ilmoituksen johdosta tehtävä päätös ja annettava 

tarpeelliset määräykset toiminnan palauttamiseksi lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 

määräysten mukaiseksi sekä tilanteesta aiheutuvan haitan ja vaaran poistamiseksi ja samalla 

asetettava määräaika, johon mennessä tämä on tehtävä.  

Ehdotettuna toimenpiteenä oleva jään ja jäätyneen lietteen toimittaminen jäätyneelle pellolle on 

vastoin ympäristöluvan määräyksiä ja nitraattiasetuksen (1250/2014) säännöksiä. Siten ehdotettu 

toimenpide ei ole sallittua ilman erillistä poikkeusta. Vastaavasti lietteen tulviminen navettaan 

johtaisi tilanteeseen, jossa eläinten ja maatilan työntekijöiden olosuhteet huonontuisivat 

huomattavasti. Tilanne olisi vastoin eläinsuojelulain (247/1996) säännöksiä ja mahdollisesti myös 

vastoin työturvallisuuslakia (738/2022).  

Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa mahdolliset haitat ympäristölle ovat selkeästi 

vähäisemmät kuin haitat tai vaara eläimille ja tilan työntekijöille, joten ympäristöluvan ja 

ympäristölainsäädännön vaatimuksista voidaan poiketa annettuja määräyksiä noudattaen. 

Lietesäiliön pinnalla olevasta jäästä suuri osa on oletettavasti sade- ja sulamisvesistä 

muodostunutta jäätä, joten jään ravinnepitoisuus on todennäköisesti lietelantaa laimeampaa. 

Määräysten perustelut: 

1. Määräys on annettu pellolle toimitettavan lietteen ja mahdollisesti matkalle valuvan 

lietteen määrän vähentämiseksi. Määräyksellä rajoitetaan jäätyneelle pellolle 

toimitettavien ravinteiden määrää ja mahdollisia kuljetuksesta aiheutuvia häiriöitä. 

2. Määräys annetaan toiminnan vaikutusten rajaamiseksi ja valvonnan mahdollistamiseksi. 

Alue ei ole pohjavesialuetta, tulvariskialuetta ja eikä se ole asutuksen välittömässä 

läheisyydessä.   

3. Määräys annetaan, jotta jään mukana tulevat ravinteet sekoittuisivat vähemmän kevään 

sulamisvesiin. 

4. Määräys annetaan ravinteiden liikkumisen ja siten ympäristön pilaantumisen 

vähentämiseksi. 

5. Määräys annetaan Porolammen veden laadun suojelemiseksi. 

6. Määräys annetaan lietteen mahdollisesti sisältävän kuorettuneen pinta-aineksen 

mahdollisesti aiheuttavien haittojen vähentämiseksi. 

7. Ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisesti toimenpiteiden suorittamiselle tulee antaa 

määräaika. 

8. Toiminnanharjoittajan on havaittuaan, että toiminta ei täytä sille tässä laissa tai sen 

nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin 
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vaatimusten noudattamiseksi (Ympäristönsuojelulaki 14 §). Määräys annetaan, jotta 

ympäristöluvan ja nitraattiasetuksen vastainen toiminta ei toistuisi. 

Delegointipäätökset 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä /ympäristöterveyslautakunta 

4.11.2021 § 97.  

Päätöksen voimassa olo 

Viranhaltijan päätös on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut 

asian. Ympäristönsuojelulain 182 §:n mukaisesti viranhaltijan on saatettava väliaikainen määräys 

viivytyksettä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. 

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu 

Perittävä maksu on 110 €. 

Maksun peruste. Kemijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Pelkosenniemen-

Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan päätös 25.3.2021 § 

26) § 2 ja liitteen 1 kohta 40 Muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän 

käsittely 55 euroa/tunti. Maksu perustuu kahden tunnin työmäärään. 

Päätöksestä valittaminen  

Pilaantumisen ehkäisemiseksi annetut määräykset on annettu ympäristönsuojelulain 123 §:n ja 

siten myös 182 §:n nojalla, joten niistä ei saa valittaa. Päätöksestä voi valittaa viranomaisen 

(lautakunnan) antaman päätöksen jälkeen. 

Ilmoituksen käsittelystä perittävästä maksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen. Muutoksenhakuohjeet liitteenä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 9.4.2022. 

Sovelletut säännökset 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 14, 123, 182 § 

Nitraattiasetus (1250/2014) 10 §  

Eläinsuojelulaki (247/1996) 4 § 

Työturvallisuuslakia (738/2022) 8 §  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 

päätös 25.3.2021 § 26 
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Päätöksentekijä 

Ympäristötarkastaja Eero Leppänen, puh. 040 542 3354, eero.leppanen@pelsavu.fi, 

ymparistonsuojelu@pelsavu.fi. 

 

 

ympäristötarkastaja    

Eero Leppänen 

 

Tiedoksi: Kemijärven kaupungin terveydensuojeluviranomainen 

 Kemijärven kaupungin eläinlääkintäviranomainen 

 Lapin ELY-keskus, Y-vastuualue 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta 

 

Liitteet: 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. 
Päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen 
julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan 
kirjeen lähettämisestä. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 9.4.2022.  
 

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 
ympäristönsuojeluviranomaisella; 
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 
heikentää 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. 
Postittaminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. 
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi 
lähettää 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. 



  Liite 1 

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

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

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

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 270 €. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa 
maksua ei peritä. 

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

 


