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Ympäristöterveyslautakunta § 15-16 30.3.2022 
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN 
 
Ymptervltk § 15 Osajäsenyyssopimuksen 3 § mukaan ympäristöterveyslautakun-

nan asettaa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön 
kuntayhtymän hallitus toimikaudekseen. Lautakunnassa on neljä 
jäsentä. Jokainen kuntayhtymän jäsenkunta ja osajäsenkunta ni-
meää lautakuntaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ympä-
ristöterveyslautakunnan kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi 
ääni. 

 
 Jäsen- ja osajäsenkuntien valitsemat jäsenet ympäristöterveys-

lautakuntaan ovat: 
 
 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 
 
 Niemistö Sami 1 Torvinen Matti 
 Nyman Pekka 1 Juntunen Marianne 
 Mattila Niina 1 Moilanen Pekka 
 Kelloniemi Marja-Liisa 1           Anttonen Marja 
   3 ääntä  
 
Päätös: Ääniluettelo vahvistettiin yllä olevaksi. 
 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Ymptervltk § 16 Ympäristöterveyslautakunnan päätöksen 23.9.2021 § 87 mukaan 

kokouskutsu on lähetettävä vähintään kuusi päivää ennen ko-
kousta. 

 
 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty lautakunnan jäsenille ja 

asioiden esittelijöille 24.3.2022. 
 
 Lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäse-

nistä on paikalla. KuntaL 103 §. 
 
Ehdotus: Ytj. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus todetaan. 
 
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 17-18  30.3.2022 
 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Ymptervltk § 17 Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin 

kerralla valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat tar-
vittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta valitsee jäsenistään kaksi tämän ko-

kouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat ään-
tenlaskijoina. 

 
Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toi-

mivat ääntenlaskijoina, valittiin Pekka Nyman ja Marja Anttonen. 
 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Ymptervltk § 18 Hallintosäännön mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 

järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat. 
 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi esityslistan kokouksen työ-

järjestykseksi. 
 



PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN Kokouspäivämäärä Sivu 
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ  26 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 
| | | 

Ympäristöterveyslautakunta § 19  30.3.2022 
 
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN 
VUONNA 2021 
 
Ymptervltk § 19 Johtava terveystarkastaja: 

Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt 9.12.2019 § 90 Koillis-
Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuosille 
2020-2024, valvontasuunnitelmaa on päivitetty 4.2.2021 § 5. 
 
Valvontasuunnitelman mukaan kunnan tulee arvioida valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuosittain. 
 
Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin tulokset tulee toi-
mittaa Lapin aluehallintovirastolle 31.3.2022 mennessä VYHA -
järjestelmän kautta. 
 
Liitteenä 1 on Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon valvonta-
suunnitelman toteutuminen vuonna 2021. Liitteenä 2 on keskusvi-
ranomaisille sähköisesti annettava kysely vuoden 2021 valvonnan 
toteutuminen. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutu-
miset vuonna 2021. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi liitteiden mukaiset Koillis-

Lapin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutu-
miset vuonna 2021. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 20  30.3.2022 
 
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTIRA-
PORTTI 
 
Ymptervltk § 20 Kunta arvioi eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutu-

mista aina toimintavuoden päätyttyä ja laatii siitä arviointiraportin. 
On suositeltavaa, että raportin hyväksyy asianomainen lautakunta 
tai muu monijäseninen toimielin, joka myös käsittelee mahdollisia 
korjaustoimenpiteitä. Hyväksytty raportti tallennetaan VYHA:aan 
maaliskuun loppuun mennessä. Suunnitelman arviointia ohjataan 
tarkemmin Eviran (nyk. Ruokavirasto) vanhassa ohjeessa 
15908/2. 

 
Resurssien riittämisen arvioimiseksi kunta pitää lisäksi tilastoa jär-
jestämiensä eläinlääkäripalvelujen käytöstä. Tilastosta pitää ilme-
tä vuositasolla ainakin sairaskäyntien, terveydenhuoltokäyntien ja 
pieneläinvastaanottokäyntien määrät virka-aikana sekä sairas-
käyntien ja pieneläinvastaanottokäyntien määrät päivystysaikana. 
Tilasto tallennetaan vuosittain VYHA:aan. 

 
Eläinlääkintähuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi-
raportti vuodelta 2021 on liitteenä 3a ja 3b. 

 
Ehdotus: Ytj. Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2021 liit-
teen 3a ja 3b mukaisesti. 

 
Päätös: Ympäristöterveyslautakunta hyväksyi eläinlääkintähuollon valvon-

tasuunnitelman toteutumisen arviointiraportin vuodelta 2021 liit-
teen 3a ja 3b mukaisesti. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 21  30.3.2022 
 
YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRKAVAALI 
 
Ymptervltk § 21 Ympäristöterveyslautakunta on 23.2.2022 § 12 päättänyt julistaa 

ympäristötarkastajan vakinaisen viran haettavaksi. 
 

Hakuilmoitus julkaistiin kotisivuilla ja työ- ja elinkeinotoimiston in-
ternetsivuilla 4.3.2022 alkaen siten, että hakuaika päättyi 
21.3.2022 klo 15:00. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva kor-
keakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Toi-
voimme hakijalta kokemusta kunnallisesta ympäristönsuojelusta 
tai muista vastaavista viranomaistehtävistä sekä asianomaisen 
lainsäädännön tuntemusta. Edellytimme hakijalta kykyä työsken-
nellä sekä työyhteisössä että itsenäisesti, hyviä vuorovaikutustai-
toja, aktiivista ja oma-aloitteista työskentelyasennetta, tiedonhaku-
taitoja, ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekokykyä, tarkkuutta ja 
huolellisuutta sekä pitkäjänteisyyttä. Paikallistuntemus katsotaan 
eduksi. Työn hoitaminen edellyttää B-ajokorttia ja oman auton 
käyttömahdollisuutta. 

 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja kun-
tien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valitun tulee en-
nen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus ter-
veydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka 
pyritään täyttämään 1.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 4 hakemusta, joista kaksi täyttää 
kelpoisuusvaatimukset. Hakijoista kaksi haastatellaan ennen ko-
kousta. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 4. Hakemuk-
set ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa. 

 
Ehdotus: Ytj. Esitys annetaan kokouksessa. 
 
 Ympäristöterveysjohtaja esitti, että ympäristötarkastajan vakitui-

seen virkaan valitaan Kaisa Soppela ja varalle Sanna Nykänen.  
 
Vastaehdotus: Pekka Nyman esitti, että ympäristötarkastajan vakituiseen virkaan 

valitaan Sanna Nykänen ja varalle Kaisa Soppela.  
 
Päätös: Hakijoiden kesken suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ympäristöter-

veyslautakunta päätti äänestyksen perusteella valita äänin kaksi - 
yksi ympäristötarkastajan virkaan Kaisa Soppela ja varalle Sanna 
Nykänen. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 22  30.3.2022 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 123 §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS LUVANVARAISESSA 
TOIMINNASSA TAPAHTUNEESEEN POIKKEUKSELLISEEN TILANTEESEEN LIITTY-
EN 
 
Ymptervltk § 22 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 123 §:n mukaisesti luvanvarai-

sessa toiminnassa tapahtuneesta ennakoimasta tuotantohäiriöstä 
tai siihen rinnastettavasta yllättävästä, toiminnasta riippumatto-
masta poikkeuksellisesta syystä, jonka vuoksi ympäristölupaa ei 
voida noudattaa, on tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelulain mu-
kaiselle 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 mu-
kaiseksi sekä tilanteesta aiheutuvan haitan ja vaaran poista-
miseksi ja samalla asetettava määräaika, johon mennessä tämä 
on tehtävä.  

 
Antti Kerkelä on tehnyt 3.3.2022 ympäristönsuojelulain 123 §:n 
mukaisen toimintaan liittyvän ilmoituksen (liite 5). Ympäristölupa 
on Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhty-
män ympäristöterveyslautakunnan päätös 20.12.2016 § 70. Lyp-
sykarjatilan lietesäiliön kansi oli jäätynyt siten että liete uhkasi 
nousta navettaan. Asian kiireellisyyden vuoksi ympäristötarkasta-
ja on antanut asiaan liittyen ympäristönsuojelulain 182 §:n mukai-
sen väliaikaisen määräyksen (liite 6, valitusosoitus liite 7). YSL 
182.2 §:n mukaisesti (v)iranhaltijan on viivytyksettä saatettava an-
tamansa määräys, kielto tai keskeyttämistoimenpide kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. Viranhaltijan päätös 
on voimassa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 
ratkaissut asian. Tällä pykälällä asia saatetaan kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaisen päätettäväksi. 
 

  Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta vahvistaa liitteenä 6 olevan päätök-
sen ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 123 
§:n mukaiseksi päätökseksi. Lautakunta ei anna lisämääräyksiä 
tai määrää lisämaksuja. Päätöksen valitusosoitus on liitteenä 7. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta vahvisti liitteenä 6 olevan päätöksen 
ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 123 §:n 
mukaiseksi päätökseksi. Lautakunta ei anna lisämääräyksiä tai 
määrää lisämaksuja. Päätöksen valitusosoitus on liitteenä 7. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 23  30.3.2022 
 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 180 §:N MUKAINEN MÄÄRÄYS PILAANTUMISEN EH-
KÄISEMISEKSI 
 
Ymptervltk § 23 Jorma Vilander on jättänyt Kemijärven kaupungin ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle hakemuksen rakennuksen käyttämisestä sam-
mutusharjoitteluun (liite 8, asemapiirros liite 9 ja selvitys haitta-
aineista liite 10). Hakijan arvion mukaan savuhaittoja tulee vähäi-
sessä määrin. Toiminta ei ole suoraan ympäristönsuojelulain en-
nakollisen valvonnan piirissä, mutta toiminnasta on syytä antaa 
määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi.  

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 180 §:n mukaisesti (k)unnan 
ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen 
nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toi-
mintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaan-
tumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, 
toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tar-
peellisten tietojen antamista. 
 
Ennen rakennuksen käyttämistä sammutusharjoitteluun siitä on 
syytä poistaa asbestit, ikkunalasit sekä sähköjohdot ja -laitteet. 
Ympäristöön muodostuvia savuhaittoja tulee rajoittaa ja raken-
nuksen purkujätteet tulee toimittaa ympäristöluvan varaiseen vas-
taanottopaikkaan. Ehdotetut määräykset sekä asian käsittelymak-
suehdotus ovat liitteenä 11. 
 

 Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa liitteenä 11 olevan määräyksen 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. 

 
Muutosehdotus: Pekka Nyman esitti, että ympäristönsuojeluviranomainen ei 

myönnä rakennusten polttamislupia. Rakennuksen purkamisluvis-
ta päättää MRL mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomai-
nen. Asuinrakennuksen purkaminen edellyttää lupaa. Luvassa 
kuullaan hankkeen vaikutusalueen naapurit. 

 
 Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristön etua MRL 

mukaisessa lupaprosessissa. Lisäksi jätelain noudattamisen etua 
valvoo Lapeco (Lapin jätehuollon kuntayhtymä). 

 
 Kyseinen rakennus sisältää runsaasti haitta-aineita (asbesti ja 

PAH-yhdisteet). Asbestin purkutöitä ei saa tehdä omatoimisesti 
vaan siihen on hankittava luvat omaava urakoitsija. Asbestin pur-
kamisen yhteydessä rakennukseen jää haitallisia kuituja, jotka 
vapaantuvat rakennusta poltettaessa. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 23  30.3.2022 
 
…Ympäristönsuojelulain 180 §:n mukainen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi 
 

Rakennuksen polttaminen on jätteiden hävittämistä polttamalla, 
joka on kielletty. 

  
Ympäristönsuojeluviranomainen ei myönnä lupaa rakennuksen 
polttamiselle YSL 120 § ja 122 § mukaisesti. 

 
Päätös: Muutosehdotusta kannatettiin ja Pelkosenniemen-Savukosken 

kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 
päätti muutosehdotuksen mukaisesti, että ympäristönsuojeluvi-
ranomainen ei myönnä lupaa rakennuksen polttamiselle. 

 
 Ympäristötarkastaja Eero Leppänen jätti perusteluiden osalta 

eriävän mielipiteen päätöksestä: Kyseessä ei ole luvanvarainen, 
ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä toiminta, joten päätös ei voi 
perustua ympäristönsuojelulain 120 ja 122 §:iin.  

 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa yksittäisen 
määräyksen polttamisen kieltämisestä ympäristönsuojelulain 180 
§:n nojalla, mikäli rakennukseen jää asbestilevyjen jälkeen edel-
leen asbestikuituja. 
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Ympäristöterveyslautakunta § 24  30.3.2022 
 
KEMIJÄRVEN, SALLAN, PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNTIEN YMPÄ-
RISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTY-
MÄLLE JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN LUONNOKSESTA 
 
Ymptervltk § 24 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä on valmistellut ja asettanut jätelain 

(646/2011) 92 §:n mukaisesti yleisesti nähtäville jätehuoltomää-
räysten luonnoksen. Jätehuoltomääräykset koskevat jätehuolto-
kuntayhtymän toiminta-aluetta, johon kuuluvat Enontekiö, Inari, 
Kittilä, Kemijärvi, Muonio, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja So-
dankylä. 

 
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapeco on pyytänyt Pelkosennie-
men-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöter-
veyslautakunnan lausuntoa jätehuoltomääräysten luonnoksesta 
(liite 12 lausuntopyyntö, liite 13 jätehuoltomääräykset, liite 14 jäte-
huoltomääräysten perustelumuistio). 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on jätelain 24 §:n mukai-
nen yleinen valvontaviranomainen, joten jätehuoltomääräyksillä on 
suoria vaikutuksia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimin-
taan. 
 
Asia selostetaan lautakunnan kokouksessa. 
(ympäristötarkastaja Eero Leppänen puh. 040 542 3354) 

 
Ehdotus: Yt. Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven, Sallan, Pelkosen-
niemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen 
roolissa Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle liitteen 15 mukaisen lau-
sunnon. 

 
Muutosehdotus: Esittelijä esittää, että lausunnosta jätetään pois lauseet: Jätehuol-

tomääräysten perustelumuistion luonnoksessa kirjoitetaan sivulla 
15: Hyödynnettävä betoni- ja tiilijäte tulee olla samalla tontilla syn-
tynyttä, jolla hyödyntäminen tapahtuu. Linjaus ei perustu lainsää-
däntöön ja voi rajoittaa betoni- ja tiilijätteen tarkoituksenmukaista 
hyödyntämistä, joten linjaus on tarkoituksenmukaista poistaa. 

 
Päätös: Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 

ympäristöterveyslautakunta antaa Kemijärven, Sallan, Pelkosen-
niemen ja Savukosken kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen 
roolissa Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle liitteen 15 mukaisen lau-
sunnon muutosehdotuksessa esitetyin muutoksin. 
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TIEDOTUSASIAT 
 
Ymptervltk § 25 Viranhaltijapäätökset 
 Ympäristöterveysjohtaja 
 § 27-51/2022 henkilöstöasioita 
 

Terveystarkastaja 
Päätös 7.3.2022 / T16/2022 / Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti-
lupa, K-market Särkikangas / Perttu Soppela Oy 
 
Päätös 7.3.2022 / T17/2022 / Tupakkatuotteiden ja nikotiininestei-
den vähittäismyyntilupa, K-market Särkikangas / Perttu Soppela 
Oy 
 
Päätös 7.3.2022 / T19/2022 / Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti-
lupa, K-market Pelkosenniemi / Perttu Soppela Oy 
 
Päätös 7.3.2022 / T20/2022 / Tupakkatuotteiden ja nikotiininestei-
den vähittäismyyntilupa, K-market Pelkosenniemi / Perttu Soppela 
Oy 
 
Ympäristötarkastaja 
Päätös 4.3.2022 / Y/7/2022 / Päätös ympäristönsuojelulain 123 
§:n mukaisesta ilmoituksesta poikkeuksellisesta tilanteesta ilmoi-
tuksenvaraisessa toiminnassa 

 
 

Tiedoksisaannit 
Ympäristötarkastaja 
Lausunto 28.2.2022 / Dnro Y/33/2021 / Pelkosenniemen-
Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveys-
lautakunnan alaisen ympäristötarkastajan lausunto koskien Kiin-
teistöyhtymä Hoikka Consulting Oy, Oy Ajoranta Investor Ab, Va-
paavalta Panu ja Vesala Jarpo:n valitusta ympäristötarkastajan 
antamasta päätöksestä 

 
Vs. ympäristötarkastaja 
Lausunto 4.3.2022 / Y/3/2022 / Ympäristölupatarpeen arviointi, 
Sallan Portin tuulivoimapuiston voimalat 1 ja 2 / Puhuri Oy 
 
Johtava terveystarkastaja 
Lausunto 13.4.2022 / Dnro T24/2022 / Ohjeluonnos rekisteröidyn 
elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta 980/04.02.00.01/2022 / 
Ruokavirasto 
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Ympäristöterveyslautakunta § 25  30.3.2022 
 
…Tiedotusasiat 

 
Lapin ELY-keskus 
Päätös 23.2.2022 / LAPELY/5621/2021 / Päätös jätelain 94 §:n 
mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen kuljettamista / Au-
to ja Kuljetus J. Törmänen Oy 

 
Lausunto 23.2.2022 /LAPELY/2417/2018 / Lausunto, sillan raken-
taminen Koutelojokeen viralliselle moottorikelkkareitille, Salla 
 
Päätös 3.3.2022 / LAPELY/4510/2017 / Päätös jätelain 94 §:n mu-
kaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteen ammattimaista kuljet-
tamista ja välittämistä / Napapiirin Kuljetus Oy 
 
Lausunto 3.3.2022 / LAPELY/254/2022 / Ruoppaus kiinteistön 
732-415-20-0 Paloperän koulu edustalla Hoikkajärven rannassa, 
Salla / Paloperän osakaskunta ry 
 
Päätös 11.3.2022 / LAPELY/927/2022 / Päätös ympäristönsuojelu-
lain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maaperän ja poh-
javeden puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä / Sto-
ra Enso Oyj 
 
Korkein hallinto-oikeus 
Päätös 23.2.2022 / Dnro 0020/1/21 / Ympäristölupaa koskeva vali-
tuslupahakemus ja valitus 
 
Lapin jätehuolto kuntayhtymä 
Päätös 24.2.2022 / 6 §/2022 / Päätös jätemaksun perimättä jättä-
misestä 
 
Lapin aluehallintovirasto 
Arviointi- ja ohjauskäynnin loppuraportti 19.1.2022 / LAA-
VI/1645/2021 / Ympäristöterveydenhuollon yhteinen arviointi 

 
Ehdotus: Ytj. Merkitään tiedoksi saaduksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi. Lisäksi tiedoksi merkittiin: 
 
 Tiedoksisaannit 
  Ympäristötarkastaja 

Päätös 23.3.2022 / Y/6/2022 / Päätös ympäristönsuojelulain 118 
§:n mukaisen melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa koskevan il-
moituksen johdosta / Kemijärven Moottorikerho ry 
 
Päätös 28.3.2022 / Y/22/2021 / Päätös ympäristönsuojelulain 119 
§:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan 
aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta, Ruusula, Salla / Ou-
langan Murske Ay 
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Ympäristöterveyslautakunta § 25  30.3.2022 
 
…Tiedotusasiat 

Vs. ympäristötarkastaja 
Päätös 28.3.2022 / Y/67/2021 / Vapautushakemus vesijohtoon ja 
jätevesiviemäriin liittymisestä Kemijärvellä kiinteistölle Pikku-
Kultaranta 320-403-150-27 
 
Korkein hallinto-oikeus 
Päätös 24.3.2022 / Taltionro 18 / Valituslupahakemukset ja vali-
tukset ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuu-
luvassa lupa-asiassa 
 
Lapin ELY-keskus 
Lausunto 28.3.2022 / LAPELY/4932/2021 / Pilaantuneen maape-
rän puhdistaminen, Inmet Finland Oy, Akansuvannontie 30, Savu-
koski 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Lupapäätös 29.3.2022 / Nro 44/2022 / Dnro PSAVI/6099/2021 / 
Kostamon kalankasvatuslaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupa, 
Kemijärvi 
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Ympäristöterveyslautakunta  30.3.2022 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 
 Pykälät  15-20, 24, 25 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 Pykälät 21 
 

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 21  
 

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 annet-
tuun 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:      22, 23 
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. Valituskir-
jaan 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 vali-
tusasiakirjat 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 asiointipalvelus-
sa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa. 

                  Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

