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Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Aika 28.02.2023 klo 14:00 - 15:15

Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone ja Teams
(hybridikokous)

Läsnä Vuorio Päivi puheenjohtaja, Viitasaari
Linna Ilpo varapuheenjohtaja, Kinnula Teams
Koskela Jyrki jäsen, Viitasaari
Korpi Jussi jäsen, Kivijärvi Teams
Huumarkangas Jouko jäsen, Kyyjärvi Teams
Kumpulainen Laura jäsen, Pihtipudas
Pasanen Sulo jäsen, Pihtipudas
Mäenpuro Heikki jäsen, Karstula Teams, klo 14.05 -

15.02
Rautiainen Taru jäsen, Karstula klo 14.00 - 15.02

Muut Rossi Risto Viitasaaren khall edustaja
Nykänen Onni Pihtiputaan khall edustaja
Leppänen Erkki Kivijärven khall edustaja
Flyktman Sari esittelijä
Mattola Auli pöytäkirjanpitäjä

Poissa Seppälä Arto jäsen, Kannonkoski
Repola Minna jäsen, Saarijärvi
Kinnunen Kimmo jäsen, Saarijärvi
Honkanen Tiina Viitasaaren va.

kaupunginjohtaja

Asiat 14 - 23

Allekirjoitukset

 Päivi Vuorio Auli Mattola
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
 Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.

 Jussi Korpi Laura Kumpulainen

Pöytäkirjan nähtävilläolo
6.3.2023, Viitasaaren kaupungintalo (tekninen osasto), kopiona
sopijakuntien kunnanvirastoissa, Viitasaaren kaupungin verkkosivut

 Pöytäkirjanpitäjä Auli Mattola
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 14 28.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 14

Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan
yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi
kuntalain 77 §:n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. Sopijakunnat
ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi,
Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin
organisaatiossa ja on nimeltään 1.1.2018 alkaen Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta.

Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin
toimialan toimintasäännössä ja isäntäkunnan hallintosäännössä.
Sopijakunnat ovat muuttaneet hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan
sopimuksen mukaiset tehtävät isäntäkunnalle ja niiltä osin noudatetaan
isäntäkunnan hallintosääntöä.

Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 58 §:n
mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon vaihtelee kunnittain
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Saarijärvi (2 jäsentä) , Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula
(2 jäsentä), Kinnula (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja
Kivijärvi(1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 12, kokouksessa läsnä oltava vähintään 7 jäsentä.

Ympäristönsuojelu
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen),
Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 8, kokouksessa läsnä oltava vähintään 5 jäsentä.  

Rakennusvalvonta
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen),
Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 8, kokouksessa läsnä oltava vähintään 5 jäsentä.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 15 28.02.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 15

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla. Ympäristölautakunta  käyttää pöytäkirjojen tarkastamisessa
sähköistä tarkastamismenettelyä. Määräaika pöytäkirjan tarkastamiselle
sähköisesti on kolme päivää.

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Viitasaaren, Pihtiputaan,
Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven tai Kinnulan virallisista
kokousedustajista.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Korven ja Laura
Kumpulaisen.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Heikki Mäenpuro liittyi kokoukseen
teams-yhteyden välityksellä tämän asian käsittelyn aikana klo 14.05.
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 16 28.02.2023

Ympäristölautakunta / Toimintakertomus v. 2022

31/201/2023

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 16

Talousjohtajan ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee antaa toi min ta ker to-
mus esi tyk sen sä 3.3.2023 mennessä. Vuoden toiminnot tulee esitellä ta lous-
ar vio ra ken teen mukaisesti ja talousarvion mukaisessa järjestyksessä pää-
koh dit tain.

Toimintakertomuksessa tulee esittää:
- Toimialajohtajan katsaus tilinpäätösvuoden tapahtumiin.
- Miten toimiala on tukenut kaupungin/kunnan strategian
painopistealueiden toteutumista.
- Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä syyt,
mikäli niitä ei ole saavutettu.
- Tavoitteita kuvaavat suoritetiedot tai muut tunnusluvut tarpeellisilta osin.
- Sisäisten tarkastajien tarkastuskertomusten keskeiset havainnot.

Ympäristötoimen toimintakertomustiedot on koottu kuntakohtaisesti ja toi-
min ta yk si köit täin jaoteltuun ympäristötoimen toimintakertomukseen. Toi-
min ta ker to muk ses sa on pyritty ottamaan kantaa toimintasuunnitelman mu-
kai seen toteumaan sekä asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

Toimintakertomustiedot on jaoteltu seuraavasti:
Ympäristölautakunta ja hallinto
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveysvalvonta
Eläinlääkintä
Eläinsuojelu

Oheismateriaali:
- Talousjohtajan kirje 4.1.2023, koskien vuoden 2022 tilinpäätöksen
aikataulua
- Ympäristötoimen toimintakertomus v. 2022
- Ympäristötoimen kuntakohtaiset kustannukset toteumavertailun mukaan
v. 2022
- Ympäristötoimen toteumavertailu v. 2022

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman, puh. 044 459
7385

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen
vuo den 2022 toimintakertomuksen ja esittää sitä edelleen Viitasaaren kau-
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 16 28.02.2023

pun gin hal li tuk sel le liitettäväksi Viitasaaren kaupungin toi min ta ker to muk-
seen. 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että seuraavassa lautakunnassa käsitellään sisäisen
tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2023, jonka laativat
ympäristötoimen sisäiset tarkastajat.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  6.3.2023 Ote tiedoksi Viitasaaren kaupunginhallitus, talousjohtaja
Ari-Jukka Käsmä, ymp.toimen sisäiset tarkastajat, sopijakunnat

 ____________
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 17 28.02.2023

Ympäristöterveysvalvonnan v. 2022 valvontasuunnitelman toteutuminen

765/620/2014

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 17

Ympäristöterveysvalvonnan toimialan lainsäädännön mukaan kun nan tulee
laa tia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskevat val von ta suun ni tel mat.
Val von nan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja eh käi se-
vää. Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan val von ta suun ni tel ma
vuo sil le 2020-2024 on hyväksytty ympäristölautakunnan ko kouk ses sa
25.2.2020 §10

Hyväksytyn ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman mukaan ym-
pä ris tö lau ta kun ta arvioi valvontasuunnitelman toteutumista vuosittain.  Ar-
vioin tiin sisältyy eri sektoreiden valtakunnallisissa valvontaohjelmissa vaa-
dit tu ja tietoja, esimerkiksi:
 tarkastusten kattavuus: tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin.
 painopisteiden toteutuminen
 voimavarojen riittävyys

Ympäristölautakunnan arviointi toimitetaan eteenpäin
VYHA-järjestelmään.

Vuoden 2022 eri toimenpiteiden määrät ovat arvioita, useammasta lähteestä
kerättyjen raporttien ja seurantatietojen yhdistelmiä. Tämä johtuu al ku vuo-
des ta 2019 käyttöön otetun valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän ra por-
toin nin ongelmista ja monimutkaisuudesta.

Ohessa olevasta taulukosta selviää arvioitu suunniteltujen ja toteutuneiden
tar kas tus ten määrät valvontakohdetyypeittäin vuonna 2022.
Toteutumisprosenttiin vaikuttaa re surs sien vajauden lisäksi suun nit te le mat-
to mien töiden määrä, kuten valitukset, jälkivalvonta, häiriötilanteet, neu-
von ta, lausunnot sekä kirjaamiseen, rekisterien ylläpitoon (esim. VATI), ra-
por toin tiin, suunnitteluun, valmisteluun, osaamisen ylläpitoon, uuden asian
opis ke luun ja muuhun hallintoon me ne vä aika. 

Ympäristöterveysvalvonnassa on vuonna 2022 laskutettu maksutaksan mu-
kai sia maksuja yhteensä 126 601,20 €. Mak su erit te ly jä oli 724 kpl. Mak su-
tuo tot olivat 125 551 € joten luottotappiota kertyi noin 1000 €. Tu lo ker ty mä
mah dol lis taa toiminnan ylläpitämisen. Tulot jakaantuivat seuraavasti
 Perusmaksuja (Elintarvike- ja terveydensuojelulaki) 45 300 €
 Tupakan sekä nikotiinikorvaustuotteiden vähittäismyynnin vuo si mak-

sut sekä päätösmaksut 38 915 €
 Elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaiset ilmoitus ja pää tös mak-

sut  6300 €
 Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista 20 464 €
 Näytteenotto ym. maksut 15622,20 €
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 17 28.02.2023

Suunnitelman mukaisia tarkastustapahtumia oli arvion mukaan 264 kpl.
Mu ka na lu vuis sa on myös eläinlääkäreiden tekemät suun ni tel man mukaiset
al ku tuo tan non tar kas tuk set noin 15 kpl. Sekä Laukaan ym pä ris tö ter vey den-
huol lon ympäristöterveystarkastajien tekemät suunnitelman mukaiset tar-
kas tuk set 13 kpl.

Vuoden 2022 valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista to teu tui ar-
vion mukaan  n. 51 % pohjautuen valtakunnallisten val von ta oh jel mien ja
oman ris ki luo ki tus ten mukaisiin tarkastusmääriin. Tarkastustarve vuonna
2022 oli 514 tarkastusta. Tarkastusvajetta oli näin ollen 250 suun ni tel mal li-
sen tarkastuksen verran, mikä vastaa karkeasti arvioiden 25 000 € - 35 000
€:n to teu tu ma ton ta tuloa. 

Taulukko ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelman tarkastusten to teu-
mas ta, maksutuotoista ja virkojen määrästä vuosittain.
Vuosi Valvonta- suun ni-

tel man tarkastusten
to teu ma

Maksutuotot yh-
teen sä
€

Suunnitelman
mu kai sis ta tar kas-

tuk sis ta  €
2015 57% 47 066€ *
2016 43% 45 963€ *
2017 62% 78 653€ 20 402€
2018 51% 75 358€ *
2019 55% 74 272€ 17 446e
2020 54% 75 093€ 20 329€
2021 42% 71 798€ 13 610€
2022 51% 125 551€ 20 464€
*Ao vuosina las ku tus tie dois ta ei enää saatu suunnitelman mukaisten tarkastusten
tietoja.

Suunnitelman mukaisia näytteenottotapahtumia oli noin 277 kpl, pääasiassa
ta lous- tai uimavesinäytteitä. Suunnitelmalliset näytteet olivat pääosin eril-
lis ten kohdekohtaisten näytteenottosuunnitelmien mukaisia talousvesi-, ja
ui ma ve si näyt tei tä. Elintarvikenäytteet otetaan lainsäädännön vaatimusten ja
koh de koh tai sen riskinarvion perusteella. Suunnitelmallisten näyt tei den li-
säk si otettiin mm. talousveden laadun selvittämiseksi ylimääräisiä näytteitä.

Suunnitelmalliseen valvontaan pystyttiin käyttämään karkean arvion mu-
kaan noin 35 % ym pä ris tö tar kas ta jien kokonaistyöajasta. 

Muita kuin suun ni tel man mukaisia tapahtumia, eli laajempaa neuvontaa,
lau sun to ja, kou lu tuk sia ja selvitystöitä, ym pä ris tö terveystarkastajille kir jat-
tiin VATI järjestelmään n. 830 kpl. Luku on todellista pienempi johtuen
em. edel leen jatkuvista raportointiongelmista.

Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin 85 kpl ja yksi elintarvikelain
mu kai nen laitoshakemus. Ter vey den suo je lu lain mu kai sia ilmoituksia kä si-
tel tiin 15 kpl ja terveydensuojelulain mukaisia hakemuksia 9 kpl. Tupakan
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 17 28.02.2023

vä hit täis myyn nin lupahakemuksia käsiteltiin 8 kpl ja ni ko tii ni val mis tei den
vä hit täis myyn ti ha ke muk sia 5 kpl.

Ympäristötarkastajat käyttivät vuonna 2022 työajasta karkean arvion mu-
kaan:
- terveydensuojelulain mukaisiin tehtäviin noin 45%
- elintarvikelain mukaisiin tehtäviin noin 40 %
- tupakkalain sekä lääkelain (nikotiinikorvaustuotteiden) mu kai siin teh tä-

viin yhteensä noin 5 %
- eläinsuojelulain mukaisiin tehtäviin noin 0 %
- hallinnollisiin töihin käytettiin noin 10 % työajasta.

Vuonna 2022 oli ympäristöterveysvalvonnassa käytettävissä noin 4,5 hen ki-
lö työ vuot ta, joka koostuu viiden vakituisen ym pä ris tö terveystar kas ta jan se-
kä valvontaan osallistuneiden eläin lää kä reiden työ pa nok ses ta. Laukaan ym-
pä ris tö ter vey den huol lon kanssa solmitun yhteistyösopimuksen kautta  Lau-
kaan tarkastajat ovat tehneet Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen
val von ta koh tei siin 13 suunnitelmallista elintarvikevalvonnan tarkastusta
vuon na 2022. 

Ympäristöterveysvalvonnan voimavarat ovat edelleen ra jal li set suh tees sa
val vot ta vien kohteiden määrään. Valvontaa on pyritty kes kit tä mään en si si-
jai ses ti korkeamman riskiluokan kohdetyyppeihin, kuten val von ta suun ni tel-
mas sa on mainittu. Tarkastusten priorisointiin vaikutti myös edel li ses tä tar-
kas tuk ses ta kulunut aika. 

Valvontasuunnitelmassa valvontayksikön omista painopistealueista to det-
tiin vuoden 2022 osal ta seuraavaa:

Tiedotus ja viestintä: Ympäristötoimen facebookin ja internetsivujen käyttö
tie dot ta mi ses sa, sähköpostin ja kirjeiden ohella. Tiedottamisella ohjataan
toi mi joi ta toimimaan oikein. Tiedotus on yksi valvontakeino.

 Ympäristötoimen facebook, internetsivut ja sähköpostilistat
käy tös sä. Tiedottamista tehdään aktiivisesti ja tarpeen vaa-
ties sa siihen sopivalla kanavalla.

VATIn käyttöönoton jatkaminen. Aktiivinen osallistuminen VATI:n ke hi tys-
työ hön.

 Ympäristöterveystarkastaja Kirsi Hyvärinen on valittu
valtakunnalliseen Vatin ke hi tys ryh mään

Yhteistyö ja yhteistyön tiivistäminen ympäristöterveydenhuollon yksiköiden
vä lil lä Keski-Suomen alueella.

 Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yksiköillä on
sään nöl li siä yhteystyöpalavereja. 

 Yhteistyötä ja säännöllistä yhteydenpitoa on monella eri ym-
pä ris tö ter vey den huol lon osa-alueella (mm. johtaminen, ta-
lous ve si, elintarvikevalvonta).
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 17 28.02.2023

 Yhteistyösopimus Laukaan ympäristöterveydenhuollon yh-
teis toi min ta-alu een kanssa voimaan 2022.

Viranomaisyhteistyön kehittäminen 
 Ympäristöterveydenhuollosta edustaja mm. Ruokaviraston

ri kol li suu den torjunta ja ”Kohteet valvonnan piiriin” työ ryh-
mis sä. Sekä Keski-Suomen alueen vesivalvojien vi ran omais-
yh teis työ ryh mäs sä, Kuntien sisäilmaryhmissä (6 kpl), Hy vin-
voin ti ryh mäs sä (Vts, Pih), poikkeusolojen johtoryhmässä,
epi de mia sel vi tys työ ryh mäs sä ja KSTURVA ryhmässä. Li-
säk si annettiin lausuntoja useisiin valmisteilla oleviin Ruo-
ka vi ras ton ohjeisiin.

Laatujärjestelmän, tai vastaavan kehittäminen. (Aluehallintoviraston 5/2019
ar vioin ti- ja ohjauskäynnin suositus)

 verkkopohjaisen x-asemalla olevan laatujärjestelmän laa din-
ta ei juuri edennyt vuonna 2022. Mutta laadituilta osin yl lä-
pi toa jatkettu. 

Yhteistyöprojektit Laukaan valvontayksikön kanssa. 
 Jäähdytetyn ruoan laatu tarjoilupaikoissa toteutettiin lop pu-

ke säl lä 2022.
 Vesitorniprojekti ei toteutunut. 

Val ta kun nal li sia painopistealueita ja projekteja on toteutettu soveltuvien
osin jokapäiväisen työn ohessa omien resurssien mukaan. 

Toimialan keskusvirastojen vaatima raportointi ja suunnittelu on edelleen
mo ni mut kais ta ja sekavaa. Raportointeja tehdään mm. VYHA-järjestelmän,
eri lai sten excel-taulukoiden ja VATI-järjestelmän kautta. Tä mä omalta osal-
taan sotkee ja hidastaa mm. suunnitelmien ja raporttien tekoa se kä vie re-
surs sia itse valvontatyöstä. Lisäksi on huomioitavaa, että lähes jo ka val von-
ta sek to ril la tulee koko ajan muutoksia, jotka vaativat jatkuvaa kou lut tau tu-
mis ta ja uudelleen perehtymistä (esim. tietojärjestelmät, lainsäädäntö jne.).

Oheismateriaali:
- Taulukko, josta selviää suunniteltujen ja toteutuneiden tarkastusten määrät
val von ta koh de tyy peit täin vuonna 2022.

Lisätiedot: vastaava ympäristöterveystarkastaja Janne Litmanen
puh. 044 4598 563
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 17 28.02.2023

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta tutustuu ympäristöterveysvalvonnan toiminnan ra port-
tei hin vuodelta 2022 ja hyväksyy valvontasuunnitelman toteuman huo mioi-
den rajalliset resurssit valtakunnallisiin suoritetavoitteisiin nähden.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  6.3.2023 Ote tiedoksi Viitasaaren kaupunginhallitus, sopijakunnat, Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 ____________
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 18 28.02.2023

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi / Eläinlääkintähuollon suunnitelman päivittäminen

150/628/2018

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 18

Ruokaviraston laatiman eläinlääkintähuollon valtakunnallisen ohjelman
(EHO) tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa eläinlääkintähuoltolaissa
tar koi tet tua eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa sekä ohjata eläin-
lää kä ri pal ve lui den järjestämistä. Tarkoituksena on lisätä valvonnan suun ni-
tel mal li suut ta, tehokkuutta ja laatua ohjaamalla valvontasuunnitelmien laa-
ti mis ta aluehallintovirastoissa ja kunnissa. Tavoitteena on yhtenäistää val-
von ta käy tän tö jä ja varmistaa toiminnanharjoittajien samanarvoinen asema
suh tees sa valvontaan. Ohjelma sisältää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta
ja laatua koskevat yleiset tavoitteet. Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että
vas tuu ta hot varaavat riittävät resurssit valvontatehtäviin ja eläin lää kä ri pal-
ve lui hin.

Ohjelmasta säädetään eläinlääkintähuoltolaissa (ElhL, 765/2009) ja eläin-
lää kin tä huol to ase tuk ses sa (1031/2009). Näiden säädösten mukaan Ruo ka vi-
ras ton on valtakunnallista ohjelmaa laadittaessa kuultava kuntia ja alue hal-
lin to vi ras to ja. Valtakunnallisessa ohjelmassa pitää näkyä, mitkä ohjelman
osat tulevat lainsäädännössä säädetyistä velvoitteista ja mitkä osat ovat oh-
jeel li sia.

Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään
li säk si elintarvikelaissa, eläintautilaissa, eläinsuojelulaissa, eläinten kul je-
tuk ses ta annetussa laissa, eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa, si vu tuo-
te lais sa, maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa ja eläinten
tun nis ta mi ses ta ja rekisteröinnistä annetussa laissa.

Valvontaeläinlääkäri Elina Sirainen yhteistyössä praktikkoeläinlääkäreiden
kans sa on päivittänyt suunnitelman Pohjoisen Kes ki-Suo men ym pä ris tö toi-
men or ga ni saa tios sa mukana olevien kuntien alu eel le eläinten terveyden ja
hy vin voin nin valvonnan ja eläin lää kä ri pal ve lui den järjestämisestä vuon na
2023. Suun ni tel man laadinnassa on nou da tet tu Ruokaviraston ohjetta
"Eläin lää kin tä huol lon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015–2023".

Suunnitelma sisältää tiedot eläinlääkäripalvelun tuottamistavasta, saa ta vuu-
des ta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista,
näyt teen otois ta ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoitusta suunniteltaessa
on otettu huomioon yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan
alu eel la tarjoamat palvelut. Kunnan suunnitelmassa on otettava lisäksi huo-
mi oon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen suunnitelma. Se on ar vioi ta-
va ja tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.
Vii mei sin päivitys on tehty vuonna 2020. Alue hal lin to vi ras to ohjaa kunnan
suun ni tel man laatimista sekä valvoo ja ar vioi sen toteutumista.
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Kunnallisessa suunnitelmassa kuvataan, miten kunnaneläinlääkärille mää-
rät ty jen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatehtävien hoito on alu-
eel la jär jes tet ty. Suunnitelmassa tulee erityisesti kuvata valvontakohteet, hy-
väk sy mis me net te lyt, tarkastusten suunnittelu ja toteutus, näytteenotto, hal-
lin nol li set pakkokeinot sekä valvonnan toteutumisen seuranta ja raportointi.
Suun ni tel mas saan on lisäksi osoitettava, että eläinlääkäripalvelut on jär jes-
tet ty eläin lää kin tä huol to lain mukaisesti.

Oheismateriaali:
- Eläinlääkintähuoltosuunnitelma

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman, 
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta tutustuu päivitettyyn eläin lää kin tä huol to suun ni tel-
maan ja hyväksyy sen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen suun ni tel-
mak si eläin ten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan ja eläin lää kä ri pal ve lui-
den jär jes tä mi sek si vuosiksi 2015 - 2023. Suunnitelmaa tarkistetaan tar vit-
taes sa, kui ten kin vähintään kolmen vuoden välein. Suunnitelmaa ei ole päi-
vi tet ty vuo den 2020 jälkeen.

Suunnitelma kattaa Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen kunnat: Saa-
ri jär vi, Viitasaari, Karstula, Pihtipudas, Kyyjärvi, Kinnula, Kannonkoski ja
Ki vi jär vi.  

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet  6.3.2023 Ote + oikaisuvaatimus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto,
sopijakunnat, tiedoksi eläinlääkärit

 ____________
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Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu

26/000/2023

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 19

1.
Valvontaeläinlääkärit, ympäristöterveystarkastajat
- Viranhaltijapäätökset ajalta 21.1. - 14.2.2023, oheismateriaali.

2.
Vastaava ympäristöterveystarkastaja
- Lausunto 6.2.2023 Pihtiputaan moottorikelkkailijat ry:n maas to lii ken ne-
lain 30 § mukaisesta hakemuksesta.
- Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2020 - 2024 /
vuo den 2023 päivitys.
- Muistio 4.1.2023 katselmuksesta meluvalitusten johdosta, Soidinmäen
tuu li voi ma puis to, Saarijärvi.
- Lausunto 17.2.2023 Tukkimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta se-
kä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, Karstula.

3.
Purola
- Vuokrantarkastus 1.1.2023 ympäristöterveystarkastajien Saarijärven toi-
mis to ti loi hin.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Heikki Mäenpuro ja Taru Rautiainen poistuivat
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.02.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

 ____________
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Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan siirto / Latoaho 931-410-2-56 ja
Harjula 931-410-2-59, Viitasaari

425/614/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  31.01.2023 § 7

Vaarinvuori Oy on toimittanut Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö lau ta-
kun nal le sopimuksen, jolla on sovittu maa-aines- ja ympäristöluvan siir ros-
ta Infraneliö Oy:ltä Vaarinvuori Oy:lle. 

Sopimuksessa on sovittu kaikkien lupaan liittyvien oikeuksien ja vel voit tei-
den siirtämisestä Vaarinvuori Oy:lle. Sopimuksen on allekirjoittanut myös
alu een maanomistaja Finnsilva Oy.

Sopimus koskee ympäristölautakunnan 5.4.2022 § 25 myöntämää lupaa
(Drno 425/614/2021), jossa luvanhakijana on ollut Destia Oy. Lupa on
sittemmin 28.6.2022 § 25 siirretty Infraneliö Oy:lle. Yhteislupa sijoittuu
Vii ta saa ren kaupungin tiloille Latoaho 931-410-2-56 ja Harjula
931-410-2-59, Viitasaari. 

Maa-aineslain (555/1981) 13a§:n mukaan jos lupaan perustuva oikeus
maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä il moi tet-
ta va lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista
lu paan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hy-
väk syt ty toinen. Luvan aikaisemman haltijan asettama vakuus vapautetaan,
kun uusi vakuus on asetettu.

Infraneliö oy ei ole toimittanut lupaan liittyvää vakuutta, lupaviranomaisen
hal lus sa oleva vakuus on Destia Oy:n asettama.

Oheismateriaali:
- Maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupapäätös,
ympäristölautakunta 5.4.2022 § 25

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta hyväksyy, että Vaarinvuori
Oy siirtyy yhteisluvan (5.4.2022 §25, drno 425/614/2021) haltijaksi asian-
osais ten välisen sopimuksen mukaisesti 31.1.2023 alkaen.

Vaarinvuori Oy:n tulee toimittaa lupaviranomaiselle yhteislupaan liittyvä
va kuus 9900 euroa ennen toiminnan aloittamista. Infraneliö Oy vapautetaan
lu paa koskevista velvoitteista. Destia Oy:n asettama yhteislupaa koskeva



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2023 16

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 7 31.01.2023

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 20 28.02.2023

va kuus vapautetaan vasta, kun Vaarinvuori Oy:n vakuus on toimitettu lu pa-
vi ran omai sel le.

Koska 5.4.2022 myönnetyn luvan mukaista ottoa ei alueella ole aloitettu,
tu lee alueella tehdä lupamääräysten mukainen aloitustarkastus ennen toi-
min nan aloittamista. Lupamääräyksen 2 mukainen päivitetty suun ni tel ma-
kart ta on toimitettava lupaviranomaiselle ennen aloitustarkastusta.

Päätöksestä perittävä maksu:
Uudelta luvanhaltijalta peritään taksan mukainen maksu 60 euroa (va kuu-
den vaihtaminen).
Luvan velvoitteista vapautetulta peritään taksan mukainen maksu 70 euroa.

Päätöksen tiedottaminen:
Infraneliö Oy
Vaarinvuori Oy
Destia Oy
Keski-Suomen ELY-keskus
Viitasaaren kaupungin internet-sivu

Muutoksenhaku:
Tähän maa-ainesluvan siirtoa koskevaan viranomaisen päätökseen saa ha-
kea va lit ta mal la muutosta hallintotuomioistuimelta noudattaen, mitä oi keu-
den käyn nis tä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.

Päätöksestä perittäviin maksuihin saa hakea muutosta siten kuin verojen ja
mak su jen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maa-aineslaki (555/1981): 13a§, 20§

Päätös Lautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen lisäselvitystä varten. 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet
 ____________

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 20

Infraneliö Oy:n saneerausmenettelyn selvitysmieheltä on pyydetty
kannanottoa asiassa.

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806.
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Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

 - - -

Ympäristötoimen toimialajohtaja antoi kokouksessa seuraavan
päätösehdotuksen:

Vastauksensa mukaan selvitysmies ei ole antanut hyväksyntäänsä
sopimukselle sitä laadittaessa, eikä hänellä ole ollut nyt käytettävissään
riittävästi tietoa sopimuksen merkityksen arvioimiseksi.  

Asia siirretään seuraavaan kokoukseen lisäselvityksiä varten.

Päätös Hyväksyttiin toimialajohtajan kokouksessa antama päätösehdotus.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  6.3.2023 Ote ympäristölautakunnan jatkokäsittelyyn

 ____________
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Maa-aineslupa / R.Säteri Oy, Kivelänlisä 931-406-37-48, Korvenkallio 931-407-67-1, Viitasaari

573/611/2022

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 21

R. Säteri Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ot ta mi-
seen Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä sijaitseville kiin teis-
töil le Korvenkallio 931-407-67-1 ja Kivelänlisä 931-406-37-48. 

HAKIJA
R. Säteri Oy

VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Pohjoisen Keski-Suomen ym pä ris tö lau ta kun nas-
sa 22.11.2022. Lupahakemusta on täydennetty 30.11.2022. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Hakemuksen mukaiseen ottamistoimintaan tulee hakea lupa (maa-aineslaki
4 §).

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN
Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai-
nen (maa-aineslaki 7 §).

Viitasaaren kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Pohjoisen
Kes ki-Suo men ympäristölautakunta.

OTTAMISALUE
Ottoalue on 0,7 ha. Luvanhakija omistaa kiinteistön Korvenkallio
931-407-67-1. Kiinteistön Kivelänlisä 931-406-37-48 osalta luvanhakijalla
on sopimus kiinteistönomistajan kanssa maa-ainesten ottamiseksi suun ni tel-
man mukaisesti.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA
Kiinteistöllä on ollut maa-ainesten ottotoimintaa ja edellinen lupa on päät ty-
nyt 31.12.2022. Nyt haettu lupa on jatkoa aiemmalle otolle. Lupaa haetaan
10 vuodeksi, yhteensä 50 000 m3 kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen pin-
ta-ala on 2,15 ha, josta ottoalueen pinta-ala on 0,70 ha. Alimmaksi ot to ta-
sok si esitetään +123,00 m. Ottamissyvyys on suurimmillaan n. 15 metriä.

Hakemuksen kartta-aineiston koordinaatisto on järjestelmässä ETRS-TM35
FIN ja korkeustaso N2000. Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jä te-
huol to suun ni tel ma.

Liikennöinti ottamisalueelta tapahtuu metsäautotien kautta Kei hä rin kos ken-
tiel le (tie nro 6544), josta on yhteys Kokkolantielle (tie nro 775).



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2023 19

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 21 28.02.2023

Suunnittelualueen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita. Ottoalueelta mah-
dol li ses ti syntyvät hulevedet johdetaan ojaa myöten suunnitelmakarttaan
mer kit tyyn vanhaan laskeutusaltaaseen ja siitä edelleen nykyiseen las keu-
tusal taa seen. Laskeutusaltaasta vedet päätyvät pintavalutuksen kautta ve sis-
töön. 

Kallion louhintaa jatketaan nykyisestä ottorintauksesta etelään päin. Alin
ot to ta so on +123.00 m, joka on myös päättyneen ottoluvan alin ottotaso. Ot-
ta mi sen päätyttyä alueen annetaan metsittyä luontaisesti tai tarvittaessa alu-
eel le istutetaan puuntaimia.

ALUEEN YMPÄRISTÖ
Ottoalue sijaitsee Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä noin 25
km linnuntietä Viitasaaren keskustasta luoteeseen. 

Ottoalue on osittain avokalliota ja osittain mäntymetsää. Lähin vesistö, Sy-
vä jär vi, sijaitsee ottoalueelta noin 300 metriä lounaaseen. 

Toiminnan vaikutusalueella ei ole tiedossa suojelu- tai luontoarvoja, joihin
toi min nal la olisi vaikutusta. Suunniteltu toiminta ei sijoitu poh ja ve si alu eel-
le. 

ALUEEN SUUNNITTELUTILANNE
Suunnitelma-alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa.

KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 2.1.-8.2.2023 Vii ta saa-
ren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Lu-
van ha ki ja on hoitanut naapurikiinteistöjen omistajien kuulemiset kirjeitse.

TARKASTUS
Ympäristösihteeri on tehnyt kohteelle maastokäynnin kesällä 2022. 

Oheismateriaali:
- Sijaintikartta
- Suunnitelmakartat: nykytilanne ja ottamissuunnitelma

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815 

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta myöntää maa-ainesluvan
kal lio ki vi ai nek sen ottamiseen kiinteistöillä Korvenkallio 931-407-67-1 ja
Ki ve län li sä 931-406-37-48, Viitasaari. Hakemuksessa ja ot ta mis suun ni tel-
mas sa esitetyn lisäksi tulee ottamisessa noudattaa seuraavia määräyksiä:
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Lupamääräykset

1. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ot to ta-
soa osoittavia selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kolme kol mio-
puk kia). Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Jyr-
kät vaaralliset reunat tulee suojata lippusiimalla tai vastaavalla.  Ot ta mis alu-
eel le tulee asentaa selkeä taulu, josta ilmenee mm. luvanhaltijan / ura koit si-
jan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkinnät tulee tehdä ennen ot-
to toi min nan aloittamista.

Ennen toiminnan aloittamista alueella on pidettävä aloitustarkastus, jossa
käy dään läpi lupaan liittyvät asiat.

2. Alin sallittu ottotaso on N2000 +123.00 m, kuitenkin vähintään 2 metriä
ylim män pohjavesipinnan yläpuolella.

3. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa häiriölle alttiissa kohteissa ylittää me-
lu ta son ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (VNp
993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja vakituisen asumiseen käy tet tä-
vil lä alueilla päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 LAeq ja yöohjearvoa (klo 22-7)
LAeq 50 dB sekä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa (klo
7-22) 45 dB ja yöohjearvoa (klo 22-7) 40 dB.

4. Toiminnan ajalliset rajoitukset
Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkipäivisin klo 7-20 ja lauantaisin
klo klo 8-18.

5. Ottamisalueen pinnan muotoilu tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan si-
ten, että pintavedet valuvat ottamisalueelta pois. Ottamisalueelta pois joh-
det ta vat vedet tulee käsitellä olemassa olevan laskeutusaltaan ja kas vil li-
suus peit tee seen pintavalutuksen avulla tai muulla tavoin siten etteivät ne ai-
heu ta ympäristön pilaantumista. Laskeutusaltaiden lietteen määrä tulee tar-
kis taa toiminnan aikana säännöllisesti. Laskeutusaltaat on tyhjennettävä vä-
hin tään kerran vuodessa ja tarvittaessa useammin.

6. Pölyhaittojen ehkäisy
Toiminnan aiheuttama pölyhaitta ei saa ylittää lähimmällä asumiseen käy-
tet tä väl lä alueella hengitettävien hiukkasten (PM10) osalta raja-arvoa 50
µg/m3, 24 h keskiarvona mitattuna. Tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä
ra ja-ar von ylittyvän, toiminnanharjoittajan on kunnan ym pä ris tön suo je lu vi-
ran omai sen määräyksestä tehtävä pölypäästöön liittyvä mittaus. Pölyhaittoja
tu lee tarpeen mukaan ehkäistä kastelemalla.

7. Poltto- ja voiteluaineiden sekä ympäristölle haitallisten kemikaalien va-
ras toin ti alueella on kielletty. Alueella ei saa käyttää huonokuntoisia koneita
tai ajoneuvoja. Autojen ja koneiden säilytys ja huolto alueella on kielletty,
ell ei ympäristön pilaantumisvaara ole poistettu asianmukaisilla tiloilla tai
suo ja ra ken teil la. Koneiden ja autojen tankkaus tulee järjestää siten, ettei sii-
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tä aiheudu öljy- tai polttoainepäästöjen vaaraa. Lisäksi on pohjavedelle tai
maa pe räl le vahingollisten aineiden käsittelyssä noudatettava erityistä huo-
lel li suut ta ja varovaisuutta.

8. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta jou-
tuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Keski-Suomen pe las tus lai-
tok sel le ja ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toi men pi-
tei siin vahingon leviämisen estämiseksi.

9. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esi-
nei tä.

10. Ottamisen päätyttyä alue tulee maisemoida suunnitelman mukaisesti.
Tar vit taes sa alueelle tulee istuttaa riittävä määrä puuntaimia alueen met sit-
ty mi sen tukemiseksi. Ottoalueen reunoille jäävät 1,5 m korkeammat ja 1:2
kal te vuut ta jyrkemmät reunat ja muut vaaralliset reunat tulee suojata py sy-
väs ti kestävällä aidalla. 

11. Louhinta- ja murskaustoiminnasta tulee tehdä meluilmoitus kunnan ym-
pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. Mikäli murskaustoiminta kestää yh teen las-
ket tu na yli 50 vrk, tulee murskaustoiminnalle hakea ympäristölupa.

Louhinta- ja murskaustyön aikana tulee riittävin varoitusilmoituksin ja
muu toin kin huolehtia siitä ettei toiminnasta aiheudu vaaraa viereistä met sä-
tie tä käyttäville. 

12. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa tuotantomääristä, toiminnassa
syn ty vis tä jätelajeista, jätemääristä ja niiden toimituspaikoista sekä poik-
keuk sel li sis ta tilanteista. Yhteenveto kirjanpidosta tulee pyydettäessä esittää
val von ta vi ran omai sel le.  

13.Otetun maa-aineksen määrä ja laatu on ilmoitettava kunnan ym pä ris tön-
suo je lu vi ran omai sel le vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

Vakuuden määrääminen:
Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan antaa 6200 euron vakuus
lu pa mää räys ten noudattamisen vakuudeksi. Vakuuden tulee olla voimassa
sii hen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toi-
men pi tei den toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan tehtävän maa-ainesten ottamisen ei
kat so ta aiheuttavan maa-aineslain 3 §:n tarkoittamia haitallisia seurauksia. 

Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta ottamisen vahingollinen vai-
ku tus jää mahdollisimman vähäiseksi, eikä siitä aiheudu haittaa tai vaaraa.
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 21 28.02.2023

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Lupamääräykset 1-2
Lupamääräykset on annettu valvonnan helpottamiseksi sekä alueella liik ku-
vil le kohdistuvan vaaran ja haitan vähentämiseksi.

Lupamääräykset 3,4 ja 6 
Lupamääräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen
ra joit ta mi sek si.

Lupamääräykset 5, 7-9
Lupamääräykset on annettu ympäristöön kohdistuvan roskaantumishaitan
se kä vesien- ja maaperän pilaantumishaitan välttämiseksi ja rajoittamiseksi

Lupamääräys 10
Lupamääräys on annettu vesien ja maaperän pilaantumis- sekä mai se ma hai-
tan välttämiseksi ja rajoittamiseksi sekä alueella liikkuvien turvallisuuden
var mis ta mi sek si ottotoiminnan päätyttyä.

Lupamääräykset 11-13
Määräykset on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja ympäristöhaittojen eh-
käi se mi sek si.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta
Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-
ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Luvan voimassaolo
Lupa on voimassa 31.3.2033 saakka.

Tarkastusmaksu
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maa-ainestaksan mukaisesti tar kas-
tus mak suk si määrätään 855,50 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-6, 10-13, 19-20, 23 §
VNA maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 6, 7 §
VNp melutason ohjearvoista 993/1992
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 §
Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen maa-ainestaksa (Ym pä ris tö lau-
ta kun ta 26.9.2017 §68).

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallintotuomioistuimelta
nou dat taen, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa
(808/2019) säädetään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tie dok si saan nis-
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§ 21 28.02.2023

ta. Päätökseen liitetään valitusosoitus.

Päätös Hyväksyttiin. 

Muutoksenhaku Hallintovalitus

Toimenpiteet  6.3.2023 Ote + valitusosoitus hakija, Keski-Suomen ely-keskus, kuulutus

 ____________
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 22 28.02.2023

Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu

26/000/2023

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 22

1.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
- Päätös 30.1.2023 teleliikennekaapelin rakentamisesta Keiteleen alitse Ka-
pea lah den ja Haapasalmen välillä sekä valmistelulupa, Viitasaari
(LSSA VI/16425/2022).

2.
Pead Industri Oy
- Pihtiputaan siirrettävän asfalttiaseman vuosiraportti 2022.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

 ____________
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Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

§ 23 28.02.2023

Ilmoitusasiat / Rakennusvalvonta

26/000/2023

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta  28.02.2023 § 23

1.
Rakennustarkastaja/Viitasaari
- Myönnetyt luvat ajalta 20.2.2023 lupanro 4 - 6, oheismateriaali.

2.
Rakennustarkastaja/Pihtipudas
- Myönnetyt luvat 26.1. - 9.2.2023 lupanro 2 - 4, oheismateriaali.

3.
Rakennustarkastaja/Kannonkoski
- Myönnetyt luvat 3.2.2023  lupanro 3 - 4, oheismateriaali.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

 ____________
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23

Seuraaviin päätöksiin voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus alla
olevassa oikaisuvaatimusohjeessa mainitulla tavalla.
Pykälät: 18

HValL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kuntien yhteisen
toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Viranomainen, jolle oikai suvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
Keskitie 10
44500 Viitasaari
sähköp. viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
faksi (014) 459 7515

Pykälät: 18
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä il-
mi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

OIKAISUOHJE, hankinta
Oikaisuviranomainen ja -aika 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen eli
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen eli
- tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
- osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
- muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun. 

Viranomainen, jolle hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite:
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta
Keskitie 10
44500 Viitasaari
sähköp. viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
faksi (014) 459 7515

Pykälät:
Hankintaoikaisun sisältö
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Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Hankintaoikaisusta on käytävä il mi
vaa ti muk set perusteluineen sekä oikaisua vaativan nimi, allekirjoitus ja tarvittavat yhteistiedot asian
hoi ta mi sek si. 

PERUSTEVALITUSOHJE
Seuraaviin Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan hyväksymiin valvontasuunnitelmiin ja
taksoihin perustuviin maksuihin tyytymätön toiminnanharjoittaja voi hakea siihen muutosta tekemällä
maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun
perustevalituksen. Lasku on maksettava perustevalituksen tekemisestä huolimatta laskuun merkittyyn
eräpäivään mennessä. Perustevalituksen voi tehdä sillä perusteella, että julkinen saatava on määrätty tai
maksuun pantu virheellisesti. 

Pykälät:

Valitusviranomainen ja valitusaika
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinnan.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2210, faksinumero: 029 564 2269

Perustevalitus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona saaminen
on määrätty tai maksuunpantu.

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mi kä li päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisva-
lituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1, 13100  Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi , faksi 029 56 42269

Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: 21
Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika 30 pv
Asiakirjat tulee toimittaa osoitteella Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, 
faksi: 029 564 2760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

mailto:hameenlinnan.hao@oikeus.fi
mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
faksi 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Pykälät:
Valitusaika 14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta
lu kuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
ase tet tu yleisesti nähtäväksi. Julkipanon jälkeen annetun päätöksen katsotaan tulleen kaikkien tietoon
pää tök sen antopäivänä.

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 todistettu-
na  jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
va li tus asia kir jat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajois sa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinlain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin voimassa
oleva oikeudenkäyntimaksu. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
LIITETÄÄN PÖYTÄKIRJAAN

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

