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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ympteltk 14.06.2018 § 20

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Ympteltk 14.06.2018 § 21

Ehdotus:

Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet
Helena Pitkälä ja Matti Kumpulainen.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ajankohtaiset asiat
Ympteltk 14.06.2018 § 22
Ympäristöpalvelupäällikkö selostaa Ympäristöpalvelut
Helmen toiminnassa esillä olevia ajankohtaisia asioita.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kuivatusvesien johtuminen ja rannan liettymishaitta, Iso Vatjusjärvi, Haapavesi
Ympteltk 14.06.2018 § 23
Valmistelu, ympäristösihteeri; puh. 044 4793 233
Asia
Iso Vatjusjärven rannalla järven lounaiskulmassa noin 8 km:n
päässä Haapaveden keskustaajamasta etelään Nivalantien varressa
on Hannukari-tila (071-402-281-1). Hannukari-tilan omistajan
mukaan rantaan kulkeutuva rautapitoinen kiintoaines haittaa tilan
virkistyskäyttöä.
Asian taustaa
Hannukari-tilan läpi kulkee veto-oja, joka kokoaa valumavedet
Nivalantien molemmin puolin. Hannukari-tilaa vastapäätä
Nivalantien toisella puolella on Ranta-tila (071-402-40-79). Vuoden
2014 alkukesästä Ranta-tilalla on suoritettu tilan silloisen omistajan
toimesta maanajoa, jolloin työkone oli osunut "vesisuoneen" ja vettä
oli alkanut tulla suuret määrät kaivantoon. Näitä Ranta-tilan
kuivatusvesiä johdettiin Nivalantien varressa olevaan kevyen
liikenteen reunaojaan aluksi avo-ojien kautta ja myöhemmin kahden
salaojaputken kautta. Ranta-tilan kuivatusvesien johtamisen myötä
Hannukari-tilan liettymisongelma on alkanut uudelleen.
Hannukari-tilalla on ollut rautapitoisen kiintoaineksen liettymishaittaa
aikaisemmin vuosina 2002-2003, kun Tiehallinto rakensi Nivalantien
kevyen liikenteen väylän. Tuolloin liettymishaitta Hannukari-tilan
puolella saatiin kuriin kun Tiehallinto luiskasuojasi kiviravilla
Nivalantien kevyen liikenteen väylän ja Hannukari-tilaa vastapäätä
sijaitsevan Ranta-tilan välisen reunaojan.
Vuoden 2014 syksyllä tutkittiin Ranta-tilalta poisjohdettavien
kuivatusvesien rautapitoisuus. Tutkimustulosten perusteella todettiin
huomattavan korkea rautapitoisuus sekä salaojaputkista ojaan
tulevassa vedessä että itse Nivalantien reunaojassa ja järvivedessä
taas luonnonvedelle tavanomainen pieni pitoisuus. Johdettavan
veden rautapitoisuus on luonnostaan tällä alueella korkea ja
rautasakasta aiheutuva liettymishaitta ojien pohjiin on yleinen
ongelma sekä Nivalantien molemmin puolin kulkevissa ojissa että
yleisesti alueen ojissa.
Vuoden 2014 aikana ongelmaa yritettiin korjata mm. kaivamalla
Ranta-tilalle kaivetun laskeutusaltaan avulla ja tukkimalla vedentulo
paksulla puunrungolla, katkaisemalla salaojaputket ja reunaojan
siistimisellä. Vuoden 2015 aikana kuitenkin Ranta-tilalla havaittiin
uusi vesilähde, josta vuotaa rautapitoista vettä ojastoon. Ja talven
2015-2016 aikana Ranta-tilalla olevaa laskeutusallasta on
syvennetty. Vesien johtamista Takkulampeen tai putken kautta
Vatjusjärveen on pohdittu mutta sittemmin suunnitelmista on
Pöytäkirjan tarkastajat:
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luovuttu. Talven 2016-2017 aikana lähteen päälle on asennettu
suodatinkangas ja kankaan päälle on ajettu maa-aineksia mutta
14.6.2017 tehdyllä tarkastuskäynnillä on todettu, ettei vedentulo
lähteestä ole loppunut.
Tarkastukset
Ranta-tilalta aiheutuvan haitan vuoksi Ympäristöpalvelut Helmen
ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäyntejä aiemmin
24.6.2014, 31.10.2014, 14.11.2014, 29.10.2015, 9.11.2015,
16.11.2015, 29.9.2016, 14.6.2017 ja 27.4.2018. Lisäksi
ympäristöterveyslautakunta kävi paikan päällä 8.5.2018.
Ympäristöterveyslautakunnan tarkastuskäynnillä 8.5.2018
Hannukari-tilalla sijaitseva veto-oja tulvi vielä hieman rannan
puoleisesta päästä, johtuen lähinnä kohonneesta vedenkorkeudesta
Vatjusjärvellä. Nivalantien molemmin puolin ojissa oli havaittavissa
rautasakkaa ojien pohjilla. Huomattavasti sakkaa oli edelleen ojassa
kevyen liikenteen väylän ja Ranta-tilan välissä kulkevassa ojassa,
Ranta-tilan nurkassa. Ranta-tilalla sijaitsevasta ruostelähteestä
purkautuva vesimäärä oli pienentynyt verrattuna ympäristösihteerin
edelliseen tarkastuskertaan, 27.4.2018. Ranta-tilan vieressä
kulkevan vanhan Nivalantien molemmin puolisissa ojissa oli
havaittavissa rautasakkaa pohjalla. Paikan päällä keskusteltiin
tilanteen korjaamiseksi pohditusta veden virtaaman suunnan
muuttamisesta kohti Takkulampea. Todettiin, että muutos olisi
toteutettavissa vähäisellä työmäärällä. Lähteen tukkimista ei sen
sijaan pidetty varteenotettavana vaihtoehtona vaan luonnollista
kasvittumista Ranta-tilalla tulisi ennemmin avustaa. Ranta-tilalle
istutettujen kuusentaimien kasvu oli osittain kärsinyt tilalla kesäisin
kasvavasta pitkästä heinikosta. Heinikkoa tulisikin niittää muutaman
kerran kesässä, jotta kuusentaimet pystyvät kasvamaan. Ranta-tilan
viereisellä pellolla oli havaittavissa merkkejä muista ruostelähteistä.
Yhteenvetona 8.5.2018 pidetystä tarkastuskäynnistä lautakunta
päätyi suosittelemaan veden virtaamaan muutosta Ranta-tilalta
viereisen vanhan Nivalantien laidassa kulkevan avo-ojan kautta
kohti Takkulampea. Muutos vaatisi ojarummun asentamisen vanhan
Nivalantien poikki ja hieman kyseisen ojan perkaamista ja
kaivamista. Ratkaisu vähentäisi Ranta-tilalta Hannukari-tilalle
päätyvän veden määrää.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta
päättää kuulla Ranta-tilan naapureita mahdollisesta ojan suunnan
muuttamisesta kohti Takkulampea.
Päätös:
Ehdotuksen mukainen.
______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kehotus vesilain (587/2011) 5 luvun mukaisessa asiassa, Pirnesjärvi, Haapavesi
Ympteltk 14.06.2018 § 24
Valmistelu, ympäristösihteeri; puh. 044 4793 233
Asia ja toimivalta
Tilan Kolokorpi (071-403-24-40) kuivatusvesiä palvelleen ojan
tukkiminen Haapaveden Pirnesjärvellä tilalla Lisä-Arvola
(071-403-24-15). Tilan Kolokorpi kuivatusvedet kulkevat osittain
tilalla Lisä-Arvola sijaitsevan laskeutusaltaan kautta Pirnesjärveen.
Vesilain (587/2011) 5 luvun 10 § 3. momentin mukaan toisen
kiinteistön kuivatusta palvelevaa ojaa ei saa perusteettomasti tukkia
tai veden juoksua ojassa estää.
Vesilain 5 luvun 5 §:n mukaan kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ojitusta koskevan
erimielisyyden, joka ei edellytä lupaa tai jota ei käsitellä
ojitustoimituksessa, ja joka aiheutuu:
1) ojan tekemisestä toisen maalle tai toisen yksityisen tien poikki;
2) ojan suunnan muuttamisesta;
3) veden johtamisesta toisen maalla olevaan ojaan tai puroon; tai
4) muusta vastaavasta syystä
Asian taustaa
Ojitusta koskeva erimielisyys on tullut vireille Ympäristöpalvelut
Helmelle 20.3.2017 kun tilan Lisä-Arvola omistaja ilmoitti Keltaperän
pohjavesialueella tehdystä ojituksesta. Ojitukset sekä penkkatie,
josta n. 65 metriä sijoittui Keltaperän pohjavesialueelle oli toteutettu
tilan Kolokorpi alueella. Lisäksi yhteisiä rajaojia oli aukaistu tilan
Kolokorpi ja tilojen Takalo (071-403-33-84) sekä Kolokangas
(071-403-24-41) välillä. Ojituksesta ei ollut toimitettu ojitusilmoitusta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
Tilan Kolokorpi omistaja velvoitettiin kirjallisesti 30.3.2017 antamaan
selvitys Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Ympäristöpalvelut
Helmelle 14.4.2017 mennessä. Penkkatien rakentaminen
Keltaperän pohjavesialueelle kiellettiin ja tilan Kolokorpi omistaja
määrättiin toteuttamaan asianmukaiset vesiensuojelurakenteet jo
kaivettuihin ojiin 14.4.2017 mennessä. Ympäristösihteerille
ilmoitettiin 26.4.2017 vaaditut vesiensuojelurakenteet tehdyiksi.
Tilalle Kolokorpi suunnitelluista kunnostusojituksista on jätetty
ojitusilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 11.5.2017 ja
ELY-keskus on käsitellyt ilmoituksen 11.7.2017. Suunnitellut
ojitukset tullaan toteuttamaan vuosien 2017-2019 aikana.
Tilan Kolokorpi omistaja ilmoitti ympäristösihteerille 31.7.2017, että
tilalle Lisä-Arvola oli rakennettu penkkatie tilan Kolokorpi puoleiselle
Pöytäkirjan tarkastajat:
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rajalle, jonka seurauksena kuivatusvedet olivat alkaneet padottua
tilan Kolokorpi puolelle.
Asian ratkaisemiseksi ympäristösihteeri kehotti 8.9.2017 tilojen
Kolokorpi ja Lisä-Arvola omistajia kaivamaan vaiheittain tilojen
Lisä-Arvola ja Kolokorpi välistä rajaojaa sekä tilalla Lisä-Arvola
sijaitsevaa veto-ojaa tarvittavin kaivuukatkoin tilalla Lisä-Arvola
sijaitsevalle laskeutusaltaalle asti. Toimenpiteen ensisijainen
hyödynsaaja olisi tilan Kolokorpi omistaja, jonka tehtäväksi jäi
kaivauttaa ja perkauttaa ojat omalla kustannuksellaan ulkopuolista
urakoitsijaa apuna käyttäen. Toimenpiteen ehtona oli tilan
Lisä-Arvola omistajan suostumus. Tilan Lisä-Arvola omistaja ei
antanut kyseiselle toimenpiteelle suostumusta. Tilan Lisä-Arvola
omistaja on 19.9.2017 ehdottanut toimenpiteelle seuraavanlaista
vaihtoehtoista ratkaisua: kaikki tilalta Kolokorpi tulevat vedet
johdetaan tilojen Lisä-Arvola ja Takalo välisen ojan ja
Lisä-Arvola-tilalla sijaitsevan laskeutusaltaan kautta Pirnesjärveen.
Ympäristösihteeri on tämän jälkeen jäänyt siihen käsitykseen, että
ehdotettu suunnitelma sopii molemmille osapuolille. Molemmat
osapuolet ovat olleet yhteydessä ympäristösihteeriin 2.1.2018 ja
4.1.2018 ja ilmoittaneet ettei keskinäinen sopimus ole miellyttänyt
molempia osapuolia.
Ympäristösihteeri on 29.3.2018 kehottanut tilojen Kolokorpi ja
Lisä-Arvola omistajia palaamaan 8.9.2017 kehotettuihin
toimenpiteisiin tai tuomaan asian käsiteltäväksi Haapaveden
kaupungin ympäristöterveyslautakuntaan vesilain 11 luvun
mukaisella hakemusmenettelyllä.
Tarkastukset
Ympäristösihteeri on tehnyt asiaa koskevia tarkastuskäyntejä
kyseisillä tiloilla 22.3.2017, 29.3.2017, 12.7.2018 ja 8.8.2017.
Lisäksi ympäristöterveyslautakunta kävi paikan päällä 8.5.2018.
Ympäristöterveyslautakunnan tarkastuskäynnillä 8.5.2018 tilan
Kolokorpi puolella sijaitsevan laskeutusaltaan kohdalla penkkatiehen
oli muodostunut vedelle luonnostaan jo purkautumisreitti ja vedet
kulkeutuivat penkkatien pohjoispuolisen ojan kautta tilalla
Lisä-Arvola sijaitsevalle laskeutusaltaalle. Penkkatien rakentamista
tilan Lisä-Arvola puolella oli jatkettu tilan Kolokorpi rajan myöteisesti
aina tilan Takalo rajalle asti. Penkkatie padotti tilan Lisä-Arvola
puolella vesiä Pirnestien (pohjoispuoli) puoleisessa nurkassa.
Yhteenvetona 8.5.2018 pidetystä tarkastuskäynnistä lautakunta
päätyi suosittelemaan penkkatielle ojarumpua ainakin tilan Kolokorpi
puolella sijaitsevan laskeutusaltaan kohdalle eli siihen mistä vesi oli
jo hakenut luonnollisen purkureitin. Ojarumpu tarvittaisiin
mahdollisesti myös penkkatiehen tilan Lisä-Arvola sijaitsevan
laskeutusaltaan kohdalle, sillä tällä hetkellä vesiä padottui
Pöytäkirjan tarkastajat:
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penkkatien kulmaukseen ja rajaojassa vedet valuivat aina
penkkatiehen luonnollisesti syöpyneelle purkuaukolle asti.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta
kehottaa tilojen Lisä-Arvola ja Kolokorpi omistajia asentamaan
riittävän kokoisen ojarummun tilalla Lisä-Arvola sijaitsevaan
penkkatiehen ainakin tilan Kolokorpi puolella sijaitsevan
laskeutusaltaan kohdalle. Lisäksi ympäristöterveyslautakunta
suosittelee, että tilan Kolokorpi omistaja, asian varsinaisena
hyödynsaajana, vastaa kyseisen toimenpiteen hankinta- ja
työkustannuksista kokonaan.
Käsittely:
Ympäristöpalvelupäällikkö täydensi kokouksessa ehdotustaan seuraavasti.
Ympäristöpalvelupäällikön muutettu ehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta päättää jättää asian käsittelyn pöydälle
lisäselvityksiä varten.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
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Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset ja lausunnot
Ympteltk 14.06.2018 § 25
Valmistelu: ympäristösihteeri
Lausunnot
Viranhaltijapäätökset
Ympäristösihteeri
-23.5.2018 § 6, Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä
toiminnasta (YSL 118 §), Haapavesi Folk ry
-25.5.2018 § 7, Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy:n
maa-ainesvakuuksien hyväksyminen ja P ja S. Lumiaho Oy:n
maa-ainesvakuuksien vapauttaminen
-28.5.2018 § 8, Maa-aineslupapäätös, JTM OSAAJAT OY,
Nurmilinna 30:22, Haapavesi

Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.

Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kirjelmät
Ympteltk 14.06.2018 § 26
Ympäristöterveyslautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat saapuneet asiakirjat ja kirjeet.
1. Vaasan hallinto-oikeus
- päätös 18.4.2018, päätösnumero 18/0144/3; valitus ympäristölupa-asiassa ja ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa, Kanteleen
Voima Oy, Haapavesi
2. Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
-päätös nro 32/2018/1, PSAVI/2000/2017, 20.4.2018, TH Mehtälä
Oy, Eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen ja
biokaasulaitoksen ympäristölupa, Haapavesi
3. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
-POPELY/56/2018, 16.5.2018, Metsäojitushankkeen
tarkastusraportti, Kamula Pyhäntä
-POPELY/1111/2018, 18.5.2018, Lausunto Piipsjärven
säännöstelypadon yhteyteen suunnitellusta kalatiestä, Oulainen
-POPELY/56/2018, 24.5.2018, Lausunto
kunnostusojitusilmoituksesta Pyhäntä, Kamula, Kivijärvi,
63040200120007, Tyrvään kiinteistöt 2
-POPELY/56/2018, 24.5.2018, Lausunto
kunnostusojitusilmoituksesta Tyrvään kiinteistöt (osa 1), Pyhäntä
-POPELY/2333/2014, 18.5.2018, Lausunto työselityksen
täydennysesityksestä, Jaska-hanke, Pyhäntä
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke
293-344-60-2016-016, Lamu, Pyhäntä, saapunut 20.4.2018
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke
113-317-60-2018-003, Mieluskoski, Haapavesi, saapunut 4.5.2018
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke 60-2018-20,
Ainali, Haapavesi, saapunut 8.5.2018
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke
113-317-60-2018-006, Ainali, Haapavesi, saapunut 9.5.2018
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke 1238-2018,
Viitamäki, Pyhäntä, saapunut 16.5.2018
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke
113-317-60-2018-018, Haapajärvi, Haapavesi, saapunut 17.5.2018
-vastaus vesilain mukaiseen ojitusilmoitukseen, hanke
293-344-60-2016-016, Tavastakenkä, Pyhäntä, saapunut 1.6.2018
4. Pöyry Finland Oy
Pohjois-Pohjanmaan turvetuotannon päästötarkkailuraportti 2017,
26.4.2018
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Talouden toteumaraportti 1-4/2018
Ympteltk 14.06.2018 § 27
Valmistelu: ympäristöpalvelupäällikkö
Liitteenä esitetään ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen
ja tulosyksiköiden talousarvion toteuma ajalta 1.1.-30.4.2018;
kuntakortit ja maksuosuudet
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus:
Ympäristöterveyslautakunta merkitsee tiedoksi raportin
ympäristöterveyslautakunnan alaisen tulosalueen ja tulosyksiköiden
talouden toteumasta ajalta 1.1.-30.4.2018; kuntakortit ja
maksuosuudet.
Käsittely:
Lautakunnan puheenjohtaja esitti, että lisälistalla olevat asiat
käsitellään ennen pykälää Muut asiat.
Päätös:
Hyväksyttiin.
MERK. Teuvo Näätänen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo
14:48.

Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lausunto sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa
Ympteltk 14.06.2018 § 28
Jokilaaksojen jätelautakunta hoitaa kuntalain tarkoittamana
yhteisenä toimielimenä kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä
Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen,
Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven,
Pyhännän, Sievin, Siikalatvan, Toholammin ja Ylivieskan kuntien
alueella siten, kuin jätelaissa säädetään.
Jokilaaksojen jätelautakunta on 17.5.2018 pyytänyt Haapaveden ja
Pyhännän kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen sekä
Haapaveden, Oulaisten, Pyhännän ja Siikalatvan kuntien
terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa sako- ja umpikaivolietteen
kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa.
Jätelain (646/2011) 149 §:n 4 momentin mukaan kunnan, jossa
järjestetty jätteenkuljetus lain voimaan tullessa hoidetaan
sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkasteltava
jätteenkuljetuksen järjestämistä kiinteistön haltijan järjestämän
jätteenkuljetuksen edellytysten perusteella.
Jätelain 32 §:ssä on säädetty jätteistä, joiden jätehuolto kunnan on
järjestettävä. Siinä luetelluista jätteistä sako- ja umpikaivolietteen
kuljetus tapahtuu vanhan lain tarkoittamalla tavalla ns.
sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena (uudessa laissa:
kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto).
Jätteenkuljetuksen kuljetusjärjestelmän ratkaiseminen on
julkisenvallan käyttöä, joka jätelain mukaan kuuluu kunnan
jätehuoltoviranomaiselle, Vestia Oy:n alueella kuntien yhteiselle
lautakunnalle. Viranomaisten tehtäväkokonaisuus on jakamaton, eli
kuljetusjärjestelmää koskevaa päätösvaltaa ei voi jättää
peruskuntaan.
Jätelain mukaan kunnan järjestämä kuljetus on ensisijainen
järjestämistapa. Kuljetus voidaan toteuttaa kiinteistönhaltijan
järjestämänä, jos jätelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos
kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevalla päätöksellä siirrytään
kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan
järjestämään jätteenkuljetukseen, tämä voi tapahtua aikaisintaan
kolmen vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä ja viimeistään viiden
vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytykset
täyttyvät jätelain 37 §:n mukaan, jos:
1. jätteenkuljetus on järjestetty niin, että tarjolla on jätteen
kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja
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syrjimättömin ehdoin;
2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa,
tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle, ja
3. päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi
ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä
yritysten ja viranomaisten toimintaan.
Jätelaissa on myös muita kuljetusjärjestelmälle asetettuja
vaatimuksia.
Ympäristöpalvelut Helmi on 22.3.2013 antanut jätelautakunnalle
seuraavanlaisen lausunnon sako- ja umpikaivolietteiden
kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa:
"Ympäristöpalvelut Helmi toteaa, että sako- ja umpikaivolietteiden
toimittamisesta tai kuljettamisista ei ole tullut Ympäristöpalvelut
Helmelle kielteistä palautetta, mutta ko. palvelun hinnan kalleudesta
on tullut palautetta.
Ympäristöpalvelut Helmi toteaa tarkastellessaan nykyisen
kuljetusjärjestelmän toimivuutta ja soveltuvuutta terveydensuojelu- ja
ympäristönsuojelulakien kannalta, että siinä on toteutunut jätelain 37
§:ssä esitetyt edellytykset eikä siitä ole aiheutunut eikä ennalta
arvioiden aiheudu jatkossakaan hygienia- eikä muutakaan
ympäristö- tai terveyshaittaa."
Jätehuoltorekisterin mukaan sako- ja umpikaivolietteitä kuljettavia
yrityksiä on Haapavedellä kaksi, Oulaisissa neljä, Pyhännällä yksi ja
Siikalatvalla kaksi. Ympäristöpalvelut Helmellä ei ole tietoa
Haapaveden ja Pyhännän kuntien alueella suoritetuista kaivojen
tyhjennyskerroista tai -määristä, sillä tyhjennyksistä ei raportoida
kunnan ympäristönsuojeluviranomaista. Ympäristöpalvelut Helmelle
ei ole tullut kielteistä palautetta sako- ja umpikaivolietteiden
toimittamisesta tai kuljettamisista kyseisten kuntien alueella.
Ympäristöpalvelupäällikön ehdotus: Ympäristöterveyslautakunta
toteaa tarkastellessaan nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuutta ja
soveltuvuutta terveydensuojelu- ja ympäristönsuojelulakien kannalta,
että jätelain (646/2011) 37 §:ssä esitetyt edellytykset eivät kaikilta
osin täyty Haapaveden, Pyhännän ja Siikalatvan kunnissa, sillä
kyseisissä kunnissa ei ole tarjolla kattavasti jätteen
kuljetuspalveluita. Mikäli jätelautakunta päättää sako- ja
umpikaivolietteiden kuljetuksen järjestämisestä kunnan järjestämänä
jätteenkuljetuksena, kuntien tulee päättää järjestetäänkö jätteen
kuljetuspalvelujen kilpailutus jokaisessa kunnassa itsenäisesti vai
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kaikkien kuntien yhteistyönä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______
MERK. Teuvo Näätänen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn
ajaksi.
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Muut asiat
Ympteltk 14.06.2018 § 29
Keskusteltiin muovinkeräyspisteiden lisäämisestä Vestia
Oy:n alueella. Voisiko Jokilaaksojen jätelautakunta selvittää
muovinkeräyspisteiden lisäämistä jokaiseen toimialueensa kuntaan.
Ja olisiko kustannuksia mahdollista kattaa esimerkiksi pienellä
perusmaksun nostolla.
Päätös:
Ympäristöterveyslautakunta päättää esittää Jokilaaksojen
jätelautakunnalle aloitetta muovinkeräyspisteiden lisäämisestä
Vestia Oy:n toimialueella.
______
MERK. Teuvo Näätänen ei osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.
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OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
22-29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
20, 21
HallintolainkäyttöL 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus
viranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Haapaveden kaupunki/Ympäristöterveyslautakunta, Rynnäkkötie 1, 3 krs. 86600 HAAPAVESI
sähköposti: ymparistoterveyslautakunta@haapavesi.fi, faksi 08-4591 474
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus-kirjelmän sisältö ja
toimittaminen

Ks.jäljempänä
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU / PL 189, 90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, faksi 029 56 42841
Valitusaika
Kunnallisvalitus, pykälät
30 päivää

Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi, pykälät
Vaasan hallinto-oikeus (Korsholmanpuistikko 43)
PL 204, 65101 VAASA
e-mail; vaasa.hao@oikeus.fi, puh. 0103642611,faksi 0103642760

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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