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Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 17.09.2019   ke l lo  18.00 – 19.05  

Kokouspaikka: Kunnanhall i tuksen huone 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Haikara Hanna − Paananen Sari  

 
X Hietala Tarja  − Saukkonen Minna 
 
X Myllyoja Jarkko − Korhonen Eero 
 
X Sikkilä Leena varapuheenjohtaja − Nivala Juho 
 
X Petäjistö Valto  − Viljamaa Teuvo 
 
− Vilen Salomo  − Somero Riku  
 
X Viljamaa Simo puheenjohtaja − Huovari Piritta  
 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Häivälä Harri va. rakennustarkastaja Esittelijä  §:t   31 −  34 
 
− Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t   xx −  xx 
 
X Ahola Ari kunnanhallituksen edustaja 
 
- Ranto Mauno kunnanjohtaja 
 
   
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:    31  −  34  Sivut:    1  −  8 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haikara ja Valto Petäjistö. 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa  Harri Häivälä    
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä   

 

Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet  
on samalla varustettu nimi- 
kirjaimillamme. 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti   ___/___ 2019. 

 

 
 

Hanna Haikara Valto Petäjistö 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
 
Päätöksenanto: 
 
 
Julkipanotodistus: 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa 
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on 
julkipantu kunnan illmoitus- 
taululle 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 24.9.2019. 
 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
20.9.2019  
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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  toimitettu 11.9.2019 

Ympäristölautakunta 

Aika:     17.09.2019     kello    18.00 

Paikka: Kunnanhallituksen huone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  

§    Sivu 

31 §  Maa-aines- ja ympäristölupien siirto YIT Teollisuus Oy:lle ............................................................................. 3 

32 §  Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2020 .......................................................................................... 4 

33 §  Kirkonseudun asemakaavan muutos (Haikolantien ja Kajaanintien välinen alue) .......................................... 5 

34 §  Tiedoksiannot ................................................................................................................................................. 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina24.9.2019.  
 
 
 
Simo Viljamaa   Harri Häivälä 
puheenjohtaja, mtty  rakennustarkastaja  
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Ympäristölautakunta 17.09.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:12 /11.01.00/2019 
 
31 §  MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO YIT TEOLLISUUS OY:LLE 

 
Sievin kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) (entinen 
Lemminkäinen Infra Oy, y-tunnus 2138243-1) maa-ainesluvan kalliokiviainesten ottamiseksi Sievin 
kunnan Kukon kylässä tilalta Mastokallio Rn:o 4:72 sekä ympäristöluvan kiviainesten louhimiseen 
ja murskaamiseen samalle tilalle. 
 
YIT- konsernissa tehtyjen sisäisten yhtiörakennejärjestelyiden johdosta YIT Oyj:n tytäryhtiöstä YIT 
Suomi Oy:stä eriytetään osittaisjakautumisella uusi YIT Oyj:n tytäryhtiö YIT Teollisuus Oy (y-
tunnus 2977551-2). Osittaisjakautumisessa YIT Suomi Oy:n asfaltti- ja muuhun päällystämiseen ja 
pintaukseen sekä päällystys- ja kiviainestuotteiden valmistukseen, asennukseen, myyntiin ja levi-
tykseen keskittyviin kotimaan päällystys- ja kiviainesliiketoimintoihin (yhdessä Päällystys- ja kiviai-
nesliiketoiminta) kuuluvat varat, velat, oikeudet ja velvollisuudet siirtyivät osakeyhtiölain mukaisen 
yleisseuraannon perusteella YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019. 
 
Osittaisjakautumisen myötä kaikki YIT Suomi Oy:lle myönnetyt päällystys ja kiviainesliiketoimin-
taan liittyvät luvat oikeuksineen ja velvollisuuksineen mukaan lukien mahdolliset takuuajan vastuut 
ja muut vakuudet siirtyvät sellaisenaan YIT Teollisuus Oy:lle. 
 
YIT Teollisuus Oy on pyytänyt, että Sievin kunta siirtää kaikki em. YIT Suomi Oy:lle myönnetyt 
päällystys- ja kiviainestuotantoon liittyvät luvat YIT Teollisuus Oy:lle 1.7.2019 jälkeen. Siirtopyyn-
nön esittäjä on korostanut, että siirrettäviin lupiin mahdollisesti liittyvät vakuudet pysyvät voimassa 
sellaisenaan siihen asti, kunnes luvan uusiminen tai uusi vakuus tulee ajankohtaiseksi. 
 
Siirtopyyntö koskee seuraavia lupia Sievin kunnassa: 
 
Maa-aineslupa, Kukon kylä, tila Mastokallio Rn:o 4:72, Dnro Ym 1/2010  Ymp.ltk 9.2.2010 § 5 
Ympäristölupa, Kukon kylä, tila Mastokallio Rn:o 4:72, Dnro Ym 13/2000 Ymp.ltk 25.10.2000 § 68 
 
Lupien yhteyshenkilönä YIT Teollisuus Oy:ssä toimii Tiina Onnela, 040 820 5878,  
tiina.onnela@yit.fi 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta siirtää edellä mainitut maa-aines- ja ympäris-
töluvat oikeuksineen ja velvoitteineen YIT Teollisuus Oy:lle (y-tunnus 2977551-2).  
 
Maa-ainesluvan jälkihoitotöiden vakuudeksi hyväksytään Nordea Pankki Suomen 6.3.2010 aset-
tama 18 000 euron suuruinen omavelkainen takaus. Takaus on kuitenkin voimassa enintään 
16.3.2020 saakka. Takauksen määräajan umpeuduttua luvan uuden haltijan tulee asettaa vastaa-
vansuuruinen uusi vakuus Sievin kunnalle em. maa-ainesluvassa edellytettyjen jälkihoitotöiden 
varmistamiseksi. Uusi vakuus tulee olla voimassa vähintään 6-kuukautta maa-ainesluvan voimas-
saolon päättymisen jälkeen, eli 28.8.2025 saakka. Uuden vakuuden asettamisen jälkeen vanha 
vakuus palautetaan. Lupien siirto astuu voimaan ja uusi luvan haltija voi aloittaa lupaehtojen mu-
kaisen maa-ainesten oton välittömästi tämän päätöksen saatua lainvoiman. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: rakennustarkastaja Harri Häivälä  p. 044 4883 266, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Ympäristölautakunta 17.09.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

 
   
Dnro YM:13 /02.02.00/2019 
 
32 §  YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 

 
Ympäristölautakunta 17.9.2019 § 32  

 
Viranhaltijat ovat laatineet rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun talousarvioehdotuksen vuo-
delle 2019. Ehdotus sisältää rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hoi-
don lisäksi kiinteistöverojen kartoitusprojektin toteuttamiseen tarvittavat määrärahat. (ehdotus ja 
tekstiosat oheismateriaalina). 

 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy viranhaltijoiden valmisteleman ympä-
ristölautakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2020. 
 
Päätös: Rakennusvalvonnan atk palveluiden määrärahaa korotetaan 2000 eurolla. Muilta osin ta-
lousarvio hyväksytään esitetyn mukaisesti.  
 
Lisätietoja: rakennustarkastaja Harri Häivälä p. 044 4883 266 etunimi.sukunimi@sievi.fi 
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Ympäristölautakunta 17.09.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro TE:7 /10.02.03/2019 
 
33 §  KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS (HAIKOLANTIEN JA KAJAANINTIEN VÄLINEN 

ALUE) 
 

Ympäristölautakunta 3.4.2019 §11 
 

Tekninen lautakunta pyytää ympäristölautakunnan lausuntoa kirkonseudun asemakaavan muutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan; Haikolantien ja Kajaanintien välinen alue.  
Muutos koskee Kirkonseudun kortteleita 21, 22 ja 53, Hannulankujan, Kantolantien ja Haikolantien 
katualueita sekä valtatien 28 eli Kajaanintien ja Ylivieskantien liikennealueita. 
 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Kajaanintien 
varrelle Kantolantieltä Ylivieskantielle.  Asemakaava laaditaan yhteistyössä samanaikaisesti laadit-
tavan tiesuunnitelman kanssa. Tähän liittyy myös tiejärjestelyt, joiden tuloksena Kantolantie ja osa 
Haikolantiestä ovat siirtymässä valtiolta kunnalle, ja ne muutetaan merkinnöiltään yleisestä tiestä 
kaduksi. Kotilanhaan alue on tarkoitus muuttaa myöhemmin liikealueeksi ja osin viheralueeksi, 
mutta se edellyttää ensin alueella nykyisin sijaitsevien rivitalojen purkamista. 
 
Kaavan muutossuunnitelman laatija on Arkkitehtiasema Oy Oulusta, arkkitehti Timo Takala. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina.  
 
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. 

 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaan.    
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Ympäristölautakunta 17.9.2019 § 33  
 
Tekninen lautakunta on pyytänyt asemakaavan muutosluonnoksesta ympäristölautakunnan  
lausuntoa.  
 
Selostusluonnos (9.8.2019), karttaluonnos (9.8.2019) ja lausuntopyyntö ovat esityslistan 
oheismateriaalina.  
 
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. 
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunta puoltaa asemakaavamuutoksen 
kaavaluonnoksen hyväksymistä, sekä kaavatyön jatkamista esitetyn suunnitelman mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Ympäristölautakunta 17.09.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:4 /00.01.02/2019 
 
34 §  TIEDOKSIANNOT 

 
 
1. Rakennustarkastajan päätökset 15.6.2019 – 10.9.2019  
2. Ympäristösihteeri: Jätevesijärjestelmien valvontapöytäkirjat elokuussa 
3. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti 

 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa 
saatetuksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Ympäristölautakunta 17.09.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

  

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Kieltojen 
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
32 – 34  
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
 
 
 
 
 

 Hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Oikaisuvaati- 
musviranomai- 
nen ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Sievin kunta / Ympäristölautakunta 
Haikolantie 16 
85410 Sievi  
kirjaamo@sievi.fi  
fax: (08) 4883 100 
 
 
 
Pykälät: 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaati- 
muskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

Ks. jäljempänä 
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Ympäristölautakunta 17.09.2019 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviran- 
omainen 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, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus   puh: 029 56 42780 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa  
 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42760 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
____ päivää 
 
 

   

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö ja toimit-
taminen 

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 oikai-
suvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuk-
sen/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 tekijäl-
le/valittajalle voidaan toimittaa.  
 
Valittajan/oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus-/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 
(434/2003) 12 §:ssä/HLL (586/1996) 21 §:ssä säädetään.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, 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.  
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava: ¹) nimi, osoite ja postiosoite    Pykälät  
 

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa 
(Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeuden-
käyntimaksua ei lain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä lain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 
15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvel-
vollinen on lain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


