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Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 06.06.2018   ke l lo  18.50 -  21.30 

Kokouspaikka: Kunnanhall i tuksen kokoushuon 

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Haikara Hanna (poistui kokouksesta klo 20:45) − Paananen Sari  

 
X Hietala Tarja  − Saukkonen Minna 
 

X Myllyoja Jarkko(18§-24§, poistui kokouksesta 
18:50, paikalla 19:36 - 21:30) X Korhonen Eero (14§-17§, paikalla 

18:50 - 19:35)  
- Sikkilä Leena varapuheenjohtaja X Nivala Juho 
 
X Petäjistö Valto  − Viljamaa Teuvo 
 
- Vilen Salomo  X Somero Riku  
 
X Viljamaa Simo puheenjohtaja − Huovari Piritta  
 
 

Muut  saapuvilla  olleet: X Häivälä Harri va. rakennustarkastaja Esittelijä  §:t  14 −  20 
 
X Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t   21 −  24 
 
X Ahola Ari kunnanhallituksen edustaja 
 
X Ranto Mauno kunnanjohtaja 
 
X Rauhala Rami  
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

 Käsitellyt asiat: Pykälät:    14  −  24  Sivut:    1  −  41 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riku Somero ja Juho Nivala 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa  Harri Häivälä   Reijo Peltokorpi 
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  pöytäkirjanpitäjä 

 

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

Sievin kunnantoimistossa  ___/___ 2018 

 

 
 

Riku Somero   Juho Nivala   

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

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 12.6.2018 
 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
11.6.2018. 
 
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
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Simo Viljamaa   Reijo Peltokorpi 
puheenjohtaja, mtty  ympäristösihteeri 

 



























































SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 31 

Ympäristölautakunta 06.06.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

Dnro YM:9 /11.01.06/2018 
 
21 §  LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN TARKASTELUA 

KOSKEVASSA ASIASSA 
 
Jokilaaksojen jätelautakunta hoitaa kuntalain tarkoittamana yhteisenä toimielimenä kunnan jäte-
huoltoviranomaisen tehtäviä Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kannuksen, Kär-
sämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Sievin, Siikalatvan, To-
holammin ja Ylivieskan kuntien alueella siten, kuin jätelaissa säädetään. 
 
Jokilaaksojen jätelautakunta on 17.5.2018 pyytänyt Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 
lausuntoa sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa. 
 
Jätelain (646/2011) 149 §:n 4 momentin mukaan kunnan, jossa järjestetty jätteenkuljetus lain voi-
maan tullessa hoidetaan sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena, on tarkasteltava jätteenkulje-
tuksen 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 tällä hetkellä koko Vestia Oy:n toiminta-
alueella vanhan lain tarkoittamalla tavalla ns. sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena (uudessa 
laissa: kiinteistön haltijan järjestämä jätehuolto) 
 
Jätteenkuljetuksen kuljetusjärjestelmän ratkaiseminen on julkisen vallan käyttöä, joka jätelain mu-
kaan kuuluu kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Vestia Oy:n alueella kuntien yhteiselle lautakunnalle.  
Viranomaisen tehtäväkokonaisuus on jakamaton, joten kuljetusjärjestelmää koskevaa päätösvaltaa 
ei voi jättää peruskuntaan. 
 
Jätelain mukaan kunnan järjestämä kuljetus on ensisijainen järjestämistapa. Kuljetus voidaan to-
teuttaa kiinteistönhaltijan järjestämänä, jos jätelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos kuljetus-
järjestelmän tarkastelua koskevalla päätöksellä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen-
kuljetuksesta 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 luo-
tettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 

 
2. jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellis-

ta 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. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
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1. Sievin kunnan ympäristölautakunta on edellisen kerran antanut lausunnon sako- ja umpi-
kaivolietteiden kuljetusjärjestelmän tarkastelua koskevassa asiassa 26.3.2013 § 7. Liettei-
den keräilyn- ja kuljetuksen osalta Sievin kunnan alueella ei ole tapahtunut olennaisia 
muutoksia lausunnon antamisen jälkeen. 

 
2. Sievin kunnan alueella sako- ja umpikaivolietteitä kuljettaa pääsääntöisesti yksi päätoimi-

nen kuljetusyrittäjä. Tämän lisäksi, varsinkin kunnan reuna-alueilla lietteitä kerää ja kuljet-
taa joitakin naapurikuntien alueella toimivia kuljetusyrittäjiä. Kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaisella ei ole tarkkaa tietoa Sievin kunnan alueella suoritetuista kaivojen tyhjennys-
kerroista tai -määristä, koska tyhjennyksistä ei raportoida kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaista. Edellisen lausunnon yhteydessä lautakunta arvioi, että kaikista haja-
asutusalueella syntyvistä sako- ja umpikaivolietteistä jätevedenpuhdistamolle kulkeutuisi 
vain puolet niiden kokonaismäärästä, mutta viljelijöiden tietoisuuden lisääntyminen peltole-
vitystä koskevista rajoituksista on todennäköisesti vähentänyt omatoimisen kaivontyhjen-
nyksen ja peltolevityksen määrää viime vuosina.  

 
3. Kuljetusjärjestelmien ympäristövaikutusten osalta ja ennen kaikkea jätteiden asianmukai-

sen käsittelyn vuoksi sako- ja umpikaivolietteiden keräily kunnan järjestämänä jätteenkulje-
tuksena olisi ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan perusteltua. Nykyjärjestelmällä, 
jossa kiinteistön haltijat sopivat sako- ja umpisäiliöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta 
suoraan kuljetusyrittäjän kanssa, lietteiden ohjautumista asianmukaiseen käsittelyyn ei 
voida systemaattisesti valvoa.  

 
4. Sievin kunnan alueelta kerättävät sako- ja umpikaivolietteet kuljetetaan tällä hetkellä puh-

distettavaksi Ylivieskan jätevedenpuhdistamolle. Tämä lisää tyhjennyksistä aiheutuvia kus-
tannuksia, verrattuna sellaisiin kuntiin, jossa vastaanottopaikat sijaitsevat lähempänä. Liet-
teiden keskitetty kuljetus vähentäisi niiden keräilystä ja kuljetuksesta aiheutuvien liikenne-
suoritteiden määrää merkittävästi nykyisestä, sillä laajan kunnan alueella kiinteistöt sijait-
sevat usein kaukana lietteiden vastaanottopaikasta. Keskitetty lietteiden keräily ja kuljetus 
asianmukaisella kalustolla mahdollistaisi saman alueen kiinteistöjen sako- ja umpisäiliöi-
den yhtäaikaisen tyhjennyksen ja kuljetuksen, jolloin ajosuoritteiden määrä voisi vähentyä 
huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi kunnan järjestämä kuljetus varmistaisi 
kaikkien haja-asutusalueella olevien kiinteistöjen lietteiden ohjautumisen asianmukaiseen 
käsittelyyn. 

 
5. Kaikkien haja-asutusalueella syntyvien sako- ja umpikaivolietteiden ohjautuminen jäteve-

denpuhdistamoille asianmukaiseen käsittelyyn parantaisi vesiensuojelun tilaa nykyisestä. 
Myös elintarviketuotannon turvallisuus paranisi ihmisperäisten ulosteiden ohjautumisella 
mahdollisen peltolevityksen sijasta jätevedenpuhdistamoille.  

 
6. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän muuttaminen kunnan järjestämäksi jät-

teenkuljetukseksi helpottaisi myös asumisessa syntyväksi jätteeksi luokiteltujen lietteiden 
käsittelyn lainmukaisuuden valvontaa. Nykyjärjestelmässä tieto on hajallaan eri yritysten 
asiakastiedoissa, eikä niitä pystytä tehokkaasti vertaamaan haja-asutusalueen kiinteistöre-
kisteriin, joten valvonta jää lähes olemattomaksi.  

 
7. Jätteenkuljetuksen yleisen toimivuuden sekä jätehuollon alueellisen kehittämisen kannalta 

sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetuksen järjestäminen kunnan järjestämänä jätteen-
kuljetuksena tukisi ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan jätehuollon toi-
mintakokonaisuutta alueella ja olisi ympäristönsuojelunäkökohdat huomioiden perusteltua. 
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8. Mikäli jätelautakunta päättää sako- ja umpikaivolietteiden keräilyn järjestämisestä kunnan 

järjestämänä jätteenkuljetuksena, pitää Sievin ympäristölautakunta erityisen tärkeänä, että 
kilpailutettavat alueet muodostetaan niin pieniksi, että yhden keräys- ja kuljetusyksikön 
omaavat yrittäjät voivat tosiasiallisesti osallistua kilpailutukseen. Myös sopimuskauden 
kesto tulee muodostaa niin pitkäksi, että se mahdollistaa lietteiden keräilyn ja kuljetuksen 
vaatiman kaluston tehokkaan kuolettamisen.      

 
Valto Petäjistö esitti, että Sievin kunnassa pysyttäisiin nykyisin käytössä olevan kiinteistönhaltijan 
järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä.  Jarkko Myllyoja ja Hanna Haikara kannattivat esitystä.  
Suoritettiin kädennostoäänestys, jossa Valto Petäjistön esitys sai 7 ääntä, ympäristösihteerin pää-
tösehdotus ei saanut ääniä. 
 
Päätös: Ympäristölautakunta hyväksyi Valto Petäjistön esityksen äänin 7-0. 
 
Ympäristösihteeri esitti eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä (liite 11). 
 

Lisätietoja:  ympäristösihteeri  Reijo Peltokorpi  p. 044 4883 264 
reijo.peltokorpi@sievi.fi 
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Dnro YM:10 /11.00.00/2018 
 
22 §  YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 

 
27.10.2015 § 33 

 
Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.9.2014. Lain 239 §:n mukaan kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisen on laadittava alueelleen valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma kolmen vuoden 
kuluessa lain voimaantulosta. 
 
Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten valvontaa. Halutessaan ympäristönsuojeluviranomainen voi koota myös 
muiden säädösten mukaiset valvontatehtävät samaan suunnitelmaan. Tähän suunnitelmaan on 
koottu Sievin osalta myös ilmoitusmenettelyt ja ei-luvanvaraisten kohteiden valvonta, mutta ei esi-
merkiksi maa-aineslain mukaista valvontaa. 
 

Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitel-
massa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavi-
en viranomaisten yhteistyö. Valvontaviranomainen voi asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen jos se 
on välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti. Valvontasuunnitelma on tarkistettava 
säännöllisesti. 
 
Ympäristönsuojelulain 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava lu-
vanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännölli-
sestä valvonnasta valvontaohjelma. Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja 
niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma perustuu valvontasuunni-
telmassa hyväksyttyihin valvontaluokkiin. Riskinarvioinnissa on erityisesti huomioitu toiminnan si-
joittuminen pohjavesialueelle. 
 
Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun: 
1) ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä; 
2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määrä-
aikaistarkistuksista ja niiden muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta; 
3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai 176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudatta-
misen valvomiseksi taikka 181 §:ssä tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi. 
 
Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia koko-
naiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä olevan Sievin kunnan ympä-
ristönsuojelun valvontasuunnitelman luonnoksen vuosille 2017 – 2021 (liite 1) ja päättää pyytää sii-
tä tarpeelliset lausunnot ja asettaa sen nähtäville 1.11. – 3.12.2015 väliseksi ajaksi.  
 
Valvontasuunnitelmaan perustuva valvontaohjelma vahvistetaan lautakunnassa kutakin valvonta-
vuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelmaan perustuva säännölli-
nen valvonta aloitetaan 1.1.2017, johon mennessä myös valvonnasta perittävä taksa saatetaan 
voimaan. Valvontasuunnitelma päivitetään   5-vuoden välein. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Lisätietoja: Reijo Peltokorpi, puh. 044 4883 264,     reijo.peltokorpi@sievi.fi 
 
 
 

Ympäristölautakunta 9.2.2016 § 4 
 

Valvontasuunnitelma on ollut nähtävillä 1.11. – 3.12.2015 välisen ajan Sievin kunnan ilmoitustau-
lulla sekä internetsivuilla. Suunnitelmasta ei jätetty nähtävilläoloaikana muistutuksia, eikä siitä esi-
tetty mielipiteitä.  
 
Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot MTK Sieviltä ja Sievin Yrittäjiltä. Sievin Yrittäjät eivät antaneet 
lausuntoa. MTK Sievi antoi lausuntonsa 30.11.2015. (liite 1). Lausunnossa suhtaudutaan myöntei-
sesti ympäristölupien valvonnan siirtymiseen lähemmäksi lupavelvollista. Lisäksi lausunnossa pi-
detään hyvänä, että valvontaa kehitetään lisäämällä suunnitelmallisuutta ja riskiperusteisuutta. 
Lausunnossa on kuitenkin esitetty joitakin tarkennuksia ja muutosesityksiä muun muassa riskinar-
viointia, valvontaluokkia ja valvontamaksuja koskeviin kappaleisiin. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta toteaa, että MTK Sievin lausunnossa esittämään 
ehdotukseen mikroyrityksen määrittämiseksi pelkästään työntekijämäärän perusteella ei voida 
suostua, koska suunnitelmassa esitetty määritys perustuu ympäristönsuojelulakiin, eikä lain mu-
kaisesta määrittelystä voida paikallisesti poiketa. 
 
Lautakunnan esittämä valvontasuunnitelma perustuu Ympäristöministeriön 7.11.2012 antamaan 
ympäristölupien valvontaohjeeseen. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti ELY-keskusten käyttöön, 
mutta myös kunnat voivat käyttää valvontaohjetta soveltuvin osin valvontatyönsä järjestämisessä. 
Ohjeessa luvat on jaoteltu neljään valvontaluokkaan riskinarvioinnin perusteella. Luokat ovat ker-
ran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa, kerran kolmessa vuodessa ja otantaperusteisesti suori-
tettavat valvonnat. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen valvontasuunnitelmassa eläinsuojat ovat 
neljän vuoden välein valvottavien kohteiden luokassa. Pohjavesialueella sijaitsevia eläinsuojia ei 
suunnitelmassa ole sijoitettu eri valvontaluokkaan, vaan mahdollinen tiheämpi valvontatarve arvioi-
daan laitosten valvontakäyntien perusteella.  
 
Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueilla vireillä olevissa valvontasuunnitelmissa pohjavesialueen ul-
kopuolella sijaitsevat eläinsuojat on pääsääntöisesti esitetty kerran viidessä vuodessa suoritetta-
vaan valvontaluokkaan ja pohjavesialueella sijaitsevat kerran kolmessa vuodessa valvottavaan 
luokkaan. Näin ollen Sievin valvontasuunnitelman luonnos on yhdenmukainen alueella yleisesti 
noudatettavan käytännön kanssa, joten lautakunta ei näe perusteita valvontatiheyksien muuttami-
selle lausunnossa esitetyllä tavalla. 
 
Valvontasuunnitelmassa on esitetty mahdollisuus siirtää tehostetun valvonnan piiriin kuuluvilla alu-
eilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitseva laitos tiheämmän valvonnan piiriin. Näitä aluei-
ta Sievissä voivat olla esim. pohjavesialueet, Natura -2000 alueet tai muut luonnonsuojelualueet. 
Valvontaluokat siirto on aina arvioitava yksityiskohtaisesti erikseen ja sen täytyy olla todelliseen 
riskiin perustuva. Näin ollen pelkkä suojelualueen tai pohjavesialueen läheisyys ei riitä perusteluksi 
siirrolle, vaan toiminnasta tulisi muutoin aiheutua erityinen riski suojelualueelle tai pohjaveden laa-
dulle. Valvontasuunnitelmassa on myös esitetty mahdollisuus siirtää tiheimmässä valvontaluokas-
sa oleva laitos harvemman valvonnan piiriin, mikäli toiminnan riskit ovat valvonnassa havaitun pe-
rusteella arvioitua pienemmät. Edellä mainitut seikat huomioiden lautakunta katsoo, ettei valvonta-
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suunnitelma aseta pohjavesialueen tai muiden suojelualueiden läheisyydessä sijaitsevia ympäris-
tölupavelvollisia laitoksia eriarvoiseen asemaan. 
  
Ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan (liite 2) ehdotuksen Sievin kunnan ympäristönsuoje-
lun valvontasuunnitelmaksi vuosille 2017 - 2021. 
    
Rami Rauhala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Leena Sikkilä toimi puheenjoh-
tajana tämän pykälän käsittelyn ajan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: Reijo Peltokorpi, puh. 044 4883 264, reijo.peltokorpi@sievi.fi 
 

Ympäristölautakunta 6.6.2018 § 
  
Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014, 168 §) mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on 
velvollisuus laatia alueelleen valvontasuunnitelma ja -ohjelma ympäristönsuojelulain mukaisten lu-
vanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen säännöllistä valvontaa varten. Lain tavoitteena on, että 
valvontasuunnitelman ja –ohjelman myötä valvonta kohdentuu ympäristönsuojelun kannalta mer-
kittävimpiin toimintoihin, mikä lisää valvonnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.  
 
Valvonnan ensisijaisina toimenpiteinä ovat määräaikaistarkastukset, joiden tiheys määräytyy koh-
teille tehtävän ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Tavoitteet laadukkaasta, säännöllisestä ja 
tehokkaasta valvonnasta saavutetaan, kun kohteita tarkastetaan riskinarvioinnin perusteella tasa-
puolisesti ja riittävän usein, jolloin epäkohtiin päästään puuttumaan ajoissa. Myös valvontatehtävi-
en asiantunteva ja huolellinen hoitaminen sekä tarkoituksenmukainen tehtävien priorisointi tehos-
tavat valvontaa. Suunnitelmallisella valvonnalla voidaan lisäksi vähentää eri viranomaistahojen tar-
peetonta päällekkäistä valvontaa.  
 
Valvontasuunnitelma- ja -ohjelma koskevat ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten valvontaa. Ympäristönsuojeluviranomainen voi halutessaan yhdistää valvon-
tasuunnitelmaan myös jätelain (JL 646/2011) mukaisen valvontasuunnitelman (JL 124 §) jätteen 
ammattimaisen keräyksen valvonnan järjestämisestä. Valvontasuunnitelmaan ja -ohjelmaan perus-
tuvista valvontatoimenpiteistä, jotka koskevat siis ympäristölupavelvollisten (YSL 27 §) ja rekiste-
röitävien (YSL 166 §) toimintojen sekä jätteen ammattimaisen keräyksen (JL 100 §) valvontaa, voi-
daan periä maksu voimassaolevan valvontataksan mukaisesti.   
 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi halutessaan koota suunnitelmaan myös muiden säädösten 
mukaisia valvontatoimenpiteitä. Ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakokonaisuuteen kuuluu 
määräaikaisesti valvottavia kohteita sekä ennakoimattomia valvontatoimia. Nämä valvontatoimen-
piteet eivät kuitenkaan kuulu ympäristönsuojelulain 168 §:ssä tarkoitettuun säännölliseen valvon-
taan eikä niistä voida periä maksua, vaikka ne ovatkin mukana valvontasuunnitelmassa. Valvonta-
resursseja on varattava riittävästi säännöllisen valvonnan ohella myös muihin ympäristönsuojeluvi-
ranomaisen tehtäväkentän mukaisiin valvontatoimiin.    
 
Sievin kunnan ympäristölautakunta on 9.2.2016 hyväksynyt ympäristölupien valvontasuunnitelman 
Sievin kunnan alueelle. Valvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen kuntaliitto on antanut tar-
kemmat ohjeet kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimiseen. 
Ohjeen mukaan ympäristöluvanvaraisen laitoksen valvonta tulee perustua toimialakohtaisen ris-
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kinarvioinnin lisäksi laitoskohtaiseen riskinarviointiin, joiden perusteella lopullinen valvontatiheys 
määräytyy. 
 
Valvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen Sievin kunta on sopinut ympäristötarkastajan palve-
luiden ostosta Ylivieskan kaupungilta. Valvontayhteistyössä on mukana myös Nivalan, Kannuksen 
ja Oulaisten kaupungit sekä Merijärven kunta.  
 
Ympäristölupien alueellisen valvonnan järjestämiseksi valvontasuunnitelmat on tarpeen laatia sa-
mansisältöiseksi kaikkien valvontayhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa. Oheinen valvonta-
suunnitelma on laadittu yhteistyössä valvontayhteistyössä mukana olevien kuntien ympäristönsuo-
jeluviranomaisten kanssa ja ne ovat samansisältöiset paikallisista olosuhteista johtuvia erityisiä pe-
rusteita lukuun ottamatta. Valvontasuunnitelma ei yksittäisiä laitoksia lukuun ottamatta muuta lai-
tosten valvontatiheyttä voimassa olevaan valvontasuunnitelmaan verrattuna. 
  
Valvontasuunnitelman ja -ohjelman sisältö on laadittu ympäristönsuojelulain(527/2014) ja ympäris-
tönsuojeluasetuksen (713/2014) mukaisesti. Suunnitelmaan on koottu ympäristöluvanvaraisten ja 
rekisteröitävien toimintojen lisäksi ilmoitusmenettelyn alaisia ja ei-luvanvaraisia valvontakohteita. 
Valvontasuunnitelmaan on yhdistetty myös jätelain (JL 646/2011) mukainen valvontasuunnitelma 
jätteen ammattimaisen keräyksen (JL 100 §) valvonnasta sekä muu jätelain mukainen valvonta. 
Maa-aineslain (MAL 555/1981) mukaisten maa-ainesten ottamispaikkojen valvonta on jätetty val-
vontasuunnitelman ulkopuolelle lukuun ottamatta ottamispaikkojen ympäristölupavelvollisia ja re-
kisteröitäviä toimintoja.  
 
Sievin kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma sisältää tiedot kaikista valvontakohteista, oh-
jelmakaudella toteutettavista luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksis-
ta ja muusta suoritettavasta säännöllisestä valvonnasta. Lisäksi ohjelmassa arvioidaan valvonnalle 
asetettujen tavoitteiden toteutumista edellisellä valvontakaudella. Ohjelman avulla seurataan val-
vontasuunnitelman toteutumista. Valvontaohjelma päivitetään vuosittain. 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy liitteenä (liite 12) olevan Sievin kunnan 
ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman vuosille 2018 – 2022.  
 
Valvontasuunnitelmaan perustuva valvontaohjelma vahvistetaan lautakunnassa kutakin valvonta-
vuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnitelmaan perustuva säännölli-
nen valvonta aloitetaan vuoden 2018 aikana. Valvontasuunnitelma päivitetään 5-vuoden välein. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
Lisätietoja: Reijo Peltokorpi, puh. 044 4883 264, reijo.peltokorpi@sievi.fi 
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Dnro YM:12 /11.03.05/2018 
 
23 §  YMPÄRISTÖKATSELMUS 2018 

 
Ymp.ltk. 6.6.2018 §  

 
Sievin kunnanvaltuuston 20.10.2010 hyväksymän rakennusjärjestyksen mukaan ympäristölauta-
kunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitä-
mällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankohtina.  
 
Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja haltijoille ympäristö-
lautakunnan päättämällä tavalla.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa 
kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaati-
mukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Saman lainkohdan mukaan kunnan 
rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittä-
väksi mikäli kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään ja edelleen, jos rakennuksesta on ilmeistä vaa-
raa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. 
 
Roskaamisen ja ympäristön yleisen viihtyisyyden osalta katselmuksessa sovelletaan mm. jätelakia 
(646/2011), jonka 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua 
konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa 
terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastet-
tavaa muuta vaaraa tai haittaa. ( roskaamiskielto ) Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan ros-
kaantuneen alueen. 
 
Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta 3 §:n mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää 
ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä 
turvataan kunnan asukkaille turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnonta-
loudellisesti kestävä elinympäristö. Lain 6 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen teh-
tävä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa mm. huolehtia ympäristön ti-
lan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.  
                                                                                                                  
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta päättää järjestää ympäristökatselmuksen elo-
kuussa 2018 kokouksessa tarkemmin sovittavana ajankohtana. Katselmuksesta tiedotetaan paikal-
lislehti Sieviläisessä ennen katselmuksen suorittamisajankohtaa.  Katselmukseen osallistuvat lau-
takunnan puheenjohtaja, 1 - 2 lautakunnan jäsentä, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri. Kat-
selmukseen voivat halutessaan osallistua myös kunnanhallituksen edustaja ja kaava-alueella tek-
nisen toimen viranhaltija. Katselmus suoritetaan kiertämällä kaikki kunnan rakennetut alueet. Mah-
dollisista puutteista tai laiminlyönneistä annetaan kehotus kiinteistön omistajalle tai haltijalle. 
 
Päätös: Ympäristökatselmus pidetään 13.8.2018 klo 9:00 alkaen. Lautakunnan jäsenistä osallistu-
vat Tarja Hietala, Valto Petäjistö ja Simo Viljamaa.  
 

 Lisätietoja:  ympäristösihteeri  Reijo Peltokorpi  p. 0444883264 
 reijo.peltokorpi@sievi.fi 
 
 



SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 Sivu 39 

Ympäristölautakunta 06.06.2018 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

     

 

 
 Dnro YM:6 /00.01.02/2018 
 
24 §  TIEDOKSIANNOT 

 
1. Rakennustarkastajan päätökset 14.3.2018 - 29.5.2018 
2. Ympäristösihteerin päätökset 14.3.2018 - 29.5.2018 
3. P-P ELY-keskus: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdos-

ta (entinen polttoaineiden jakelupiste, Kiiskilä) 
4. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti 
5. Sievi Jakostenkallio Tuulivoima Oy: Rakennuslupien 2014-0058 (tuulivoimala 1) ja 2014-0065 

(tuulivoimala 8) rauettaminen Jakostenkallion tuulipuiston alueella. 
6. Tuulivoima-adressi 
7. Menettelyohje lautakunnan pöytäkirjojen tarkastuskäytäntöön 1.7.2018 alkaen 

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

21, 23 - 24  
 
 
 
 

 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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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 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus   puh: 029 56 42800 (vaihde) 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
fax: 029 56 42841 
 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 

14 - 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 
 
Valitusaika 
30 päivää 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät:  
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204, 65101 Vaasa  22 
vaasa.hao@oikeus.fi  
p. 029 56 42780 
fax. 029 56 42760 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
 30  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 oi-
kaisuvaatimuksen 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 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).  Mikäli 
hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireil-
lepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


