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Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 26.11.2019   ke l lo  18.30 – 20.00  

Kokouspaikka: Kunnanhall i tuksen kokoushuone 

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

 
− Hietala Tarja  − Saukkonen Minna 
 
X Myllyoja Jarkko − Korhonen Eero 
 
− 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* rakennustarkastaja Esittelijä  §:t   35 −  36 ja 38 
 
X Tiina Alakoski vs. ympäristösihteeri Esittelijä  §:t   37 
 
X Ahola Ari kunnanhallituksen edustaja 
 
- Ranto Mauno kunnanjohtaja 
 
 * ei ollut paikalla 37§ käsittelyn aikana 
 
 

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

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

Käsitellyt asiat: Pykälät:    35  −  38  Sivut:    1  −  9 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haikara ja Jarkko Myllyoja  

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa  Harri Häivälä   Tiina Alakoski  
puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä  pöytäkirjanpitäjä 

 

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

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti   2.12.2019. 

 

 
 

Hanna Haikara  Jarkko Myllyoja  

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

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 3.12.2019. 
 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
 
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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  toimitettu 20.11.2019 

Ympäristölautakunta 

Aika:     26.11.2019     kello    18.00 

Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  

§    Sivu 

35 §  Ympäristökatselmus 2018 .............................................................................................................................. 3 

36 §  Takanen MR Oy maa-ainesten oton jälkihoitotoimenpiteiden valmiusaste ja asetettu vakuus ....................... 5 

37 §  Ympäristölautakunnan toimialan johtavan viranhaltijan sijaisen määrääminen .............................................. 6 

38 §  Tiedoksiannot ................................................................................................................................................. 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina 3.12.2019.  
 
 
 
Simo Viljamaa   Harri Häivälä 
puheenjohtaja, mtty  rakennustarkastaja 
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Dnro YM:12 /11.03.05/2018 
 
35 §  YMPÄRISTÖKATSELMUS 2018 

 
 

Ymp.ltk. 6.6.2018 23 §  
 
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 ympäristönsuoje-
luviranomainen 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.  
 

Ymp.ltk 25.9.2018  25 §  
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Ympäristökatselmus pidettiin Sievin kunnan alueella 13.8.2018. Katselmuksen aikana havaittiin ja 
joitakin kohteita, joiden omistajille on aihetta antaa korjaus- tai siistimiskehotus (liitteenä nro 1 ym-
päristökatselmuksen pöytäkirja). 
 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta hyväksyy ympäristökatselmuspöytäkirjan toi-
menpidekehotukset. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Ymp.ltk. 26.11.2019 35 § 
 

Ympäristösihteeri ja rakennustarkastaja suorittivat tarkastuskäynnin 2.9.2019 niille kiinteistöille, 
jotka saivat lautakunnalta korjaus- tai siistimiskehotuksen edellisenä vuonna. Käynnin aikana teh-
dyt havainnot kirjattiin ylös (täydennyksenä liitteeseen 1, ympäristökatselmuksen pöytäkirja).  
 
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta päättää lähettää toimenpidekehotuksen niille 
kiinteistöjen omistajille tai haltijoille, joiden ei tarkastuskäynnin yhteydessä todettu noudattaneen 
ensimmäistä kehotusta. Toimenpidekehotukseen asetetaan kahdeksan kuukauden määräaika. Mi-
käli kehotusta ei ole määräaikaan mennessä noudatettu, lautakunta päättää hallintopakkomenette-
lyn jatkamisesta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 Lisätietoja:  rakennustarkastaja Harri Häivälä p. 0444883265,  
 etunimi.sukunimi(at)sievi.fi  
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Dnro YM:15 /11.01.00/2019 
 
36 §  TAKANEN MR OY MAA-AINESTEN OTON JÄLKIHOITOTOIMENPITEIDEN VALMIUSASTE JA 

ASETETTU VAKUUS 
 
Sievin ympäristölautakunta on myöntänyt maa-ainesottoluvan Takanen MR OY:lle kokouksessaan 
17.6.2015 (§ 19). Lupa koskee Jyringin kylällä sijaitsevia kiinteistöjä Kvartsilampi (Rn:o 1:219) ja 
Peltomäki (Rn:o 26:7). Luvan voimassaoloaika on päättynyt 30.6.2018, mutta lupaehtoihin merkit-
tyjä jälkihoitotoimenpiteitä ei ole hyväksytetty ympäristönsuojeluviranomaisella. Tästä johtuen pi-
dettiin 24.10.2019 maa-ainesottopaikalla katselmus, josta on laadittu rakennustarkastajan toimesta 
erillinen muistio (muistio 24.10.2019 oheismateriaalina). Katselmukseen ottivat osaa rakennustar-
kastajan lisäksi ympäristösihteeri Reijo Peltokorpi, ympäristölautakunnan puheenjohtaja Simo Vil-
jamaa ja jäsen Valto Petäjistö, sekä Takanen MR OY:n toimitusjohtaja Juha Takanen. Edellä mai-
nittujen paikalle saapuneiden lisäksi kutsu katselmuksesta lähetettiin kaikille ympäristölautakunnan 
jäsenille, sekä myös Jyringin kyläyhdistykselle.  
 
Katselmuksessa todettiin maisemoinnin suoritetun lupaehtojen mukaisesti, poikkeuksena jyrkempi 
luiskien kaltevuus suunnitellusta, sekä luiskien vain osittainen pinnoittaminen humuspitoisilla maa-
aineksilla. Perusteena menettelylle on ollut luiskaukseen käytettävissä olleiden maa-ainesten rajal-
linen määrä kaivuupaikalla, sekä yhden rajanaapurin vastustus suunnitelluista toimenpiteistä joh-
tuen. Lisäksi yhden naapurikiinteistön nykyistä omistajaa ei ole voitu selvittää, jolloin luiskauksen 
suorituksesta kyseisen kiinteistön kohdalla ei saatu sovittua.  
                                                                                                                  
Rakennustarkastajan päätösehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä suoritetut jälkihoitotoimenpi-
teet, ja katsoo maa-ainesottoluvan ehtojen tulleen näin täytettyä siinä määrin, kuin on vallitsevien 
olosuhteiden puolesta mahdollista. Ennen vakuudeksi pankkiin talletetun summan (15 000 euroa) 
vapauttamista, tulee luvan haltijan toimittaa ympäristönvalvontaan kopio Mhy:n ja Takanen MR 
OY:n välisestä sopimuksesta, koskien puuntaimien istuttamista mainitulle maa-ainesottoalueelle. 
Sopimukseen määritelty korvaus toimenpiteestä tulee olla tällöin todistettavasti suoritettu ennak-
komaksuna.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja:  rakennustarkastaja Harri Häivälä p. 0444883265, 
 etunimi.sukunimi(at)sievi.fi 
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Dnro YM:14 /00.01.01/2019 
 
37 §  YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMIALAN JOHTAVAN VIRANHALTIJAN SIJAISEN MÄÄ-

RÄÄMINEN 
 
Sievin kunnan hallintosäännön 3 luvun 28 §:n mukaan ympäristösihteeri johtaa ympäristölautakun-
nan toimialaa. Ympäristölautakunta määrää toimialan johtavan viranhaltijan sijaisen, joka hoitaa 
toimialan esimiehen tehtäviä johtavan viranhaltijan ollessa poissa tai esteellinen. 
 
Ympäristösihteerin virkavapaan ajaksi tulee määrätä johtavan viranhaltijan sijainen. 
 
Vs. ympäristösihteerin päätösehdotus: Lautakunta määrää ympäristölautakunnan toimialan joh-
tavaksi viranhaltijaksi ympäristösihteerin virkavapaan ajaksi (26.11.2019 alkaen) rakennustarkasta-
jan. Rakennustarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävän siirtoon.  
 
Harri Häivälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja: vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski, puh. 044 4883 266, etunimi.sukunimi@sievi.fi 
 

  
Lisätietoja:  vs. ympäristösihteeri Tiina Alakoski p. 0444883266  
 etunimi.sukunimi(at)sievi.fi  
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Dnro YM:4 /00.01.02/2019 
 
38 §  TIEDOKSIANNOT 

 
1. Rakennustarkastajan päätökset 11.9.2019 – 19.11.2019  
2. Ympäristölautakunnan taloudenseurantaraportti 
3. Jyringin kyläyhdistys: Kannanotto Jyringin koulun viereisestä maa-ainesmontusta  
4. Rakennustarkastaja: Selvitys ympäristökatselmuksen johdosta annettujen huomautusten to-

teutumisesta 
5. Rakennustarkastaja: Lietesäiliön tarkastuspöytäkirja (21.11.2019) 

 
Rakennustarkastajan 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: 
 
38 
 
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 
 
35 – 37  
 
 
 
 
 

 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: 
 
35 – 37  
 
 
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 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


