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Mäntymaa Vuokko
Niska Matti
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jäsen
jäsen
jäsen
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VM:n päätös 19.6.2018

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pertti Hettula Hettula Oy:stä ja Jari Laurila Ympäristöpalvelut Hannu
Salonen Oy:stä olivat asiassa kuultavana kokouksessa §:n 91 osalta
kello 13.07-13.50.
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Puheenjohtaja
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 13.52-13.54 §:n 91 aikana.
Kittilässä 16.8.2019
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Jätelain (646/2011) 126 §:n mukaisen määräyksen antaminen ja juoksevan uhkasakon
asettaminen määräyksen tehostamiseksi, Hettula Oy
94/11.03.02/2019
RakYmplk 04.07.2019 § 83
Kittilän kunnan vuoden 2019 ympäristönsuojelun valvontaohjelman
mukaan vuonna 2019 kunnan ympäristövalvonnan erityisenä
painopistealana on jätehuollon ja jätelain valvonta.
Jätelain (646/2011) 122 §:n mukaan valvontaviranomaisella tai
tämän määräämällä virkamiehellä tai viranhaltijalla on oikeus
pyynnöstä saada jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten noudattamisen valvontaa ja lain täytäntöönpanoa varten
tarpeelliset tiedot jätteen haltijalta tai muulta jätehuollon toimijalta.
Jätelain 24 §:n mukaan jätelain yleisiä valvontaviranomaisia ovat
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kuntien
ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986)
tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kittilän kunnan
25.7.2017 voimaantulleen hallintosäännön (Kvalt 19.062017 § 56)
mukaan Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta toimii
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Kittilän kunnan
rakennus- ja ympäristölautakunta on delegointipäätöksessään
(RakYmp ltk 17.12.2018 § 172) määrännyt ympäristösihteerin ja
ympäristötarkastajan käyttämään jätelain 122 §:n mukaista
tiedonsaanti- ja jätelain 123 §:n mukaista tarkastusoikeutta.
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 22.3.2019
päivätyssä selvitys- ja asiakirjapyynnössä pyytänyt jätelain
valvontatoimenpiteenä Hettula Oy:ltä selvitystä keräämiensä
jätteiden alkuperästä sekä toimittamaan Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle jätelain 118 §:n ja 119 §:n
mukaisen kirjanpidon Hettula Oy:n toiminnassa kerättyjen,
kuljetettujen, välitettyjen ja/tai käsiteltyjen jätteiden lajista, laadusta,
määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta ajalta
26.3.2013–25.3.2019.
Jätelain 118 §:n 1 momentin kohtien 3 ja 5 mukaan
toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteistä, jos kysymyksessä
on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 ja 2 olevassa 13
kohdassa tarkoitettu jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely tai 94
§:ssä tarkoitettu jätteen kuljettaminen ja välittäjänä toimiminen.
Jätelain 119 §:n 2 momentin mukaan nämä kirjanpitotiedot on
säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta.
VNa jätteistä (179/2012) mukaisessa käsiteltyjä jätteitä koskevassa
kirjanpidossa (22 §) ja kuljetettuja, välitettyjä tai kerättyjä jätteitä
koskevassa kirjanpidossa (23 §) on oltava seuraavat tiedot:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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1) jätteen määrä (22 ja 23 §),
2) jäteluettelon mukainen jätteen nimike ja kuvaus jätelajista sekä
olennaiset tiedot ominaisuuksista ja koostumuksesta (22 ja 23
§),
3) vaarallisesta jätteestä komission asetuksen N:o 1357/2014
mukaiset pääasialliset vaaraominaisuudet (22 ja 23 §),
4) jos jäte tuodaan muualta, jätteen edellisen haltijan ja kuljettajan
nimi ja yhteystiedot (22 §),
5) jätteen käsittelytapa ja käsittelytoimen luokitus VNa jätteistä
(179/2012) liitteen 1 tai 2 mukaisesti (22 §),
6) jätteen käsittelyssä syntyvästä jätteestä soveltuvin osin VNa
jätteistä 20 §:n 2 momentin mukaiset tiedot (22 §),
7) jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan
nimi ja yhteystiedot (23 §),
8) jätteen kuljetuksen tai jätteen vastaanoton ja luovutuksen
päivämäärät (23 §),
9) jätteen vastaanottajan nimi ja yhteystiedot (23 §).
Edellä mainittujen kohtien 4, 7 ja 8 tiedot pyydettiin toimittamaan
kiinteistökohtaisesti.
Selvitystä ja jätteiden keräystä, kuljetusta, välitystä ja/tai käsittelyä
koskevaa kirjanpitoa pyydettiin sen selvittämiseksi, onko Hettula
Oy:n keräämän yhdyskuntajätteen joukossa Kittilän kunnan
vastuulla olevaa/vastuulle kuuluvaa jätettä (jätelaki 32 §). Selvitys ja
pyydetyt asiakirjat/tiedostot pyydettiin toimittamaan viimeistään
25.4.2019.
Sähköpostitse 25.4.2019 antamassaan vastauksessa Hettula Oy:n
toimitusjohtaja Pertti Hettula ilmoitti, että Hettula Oy on jo
aikaisemmin lähettänyt sähköpostilla Kittilän kunnalle myös
vastaussähköpostin liitteenä olleen raportin Hettula Oy:n
jäteaseman toiminnasta vuodelta 2018 ja mainitsi, että jäteraportit
on toimitettu vuosittain Kittilän kunnalle. Vuoden 2018 raportti
Hettula Oy:n jäteaseman toiminnasta on saapunut Kittilän kunnan
ympäristövalvonnan sähköpostiin (ymparisto@kittila.fi) 25.3.2019.
Jäteraportissa on kuvattuna ja lueteltuna jätelajeittain jätteiden
kokonaismäärät vuoden 2018 aikana Hettula Oy:n jäteasemalla
vastaanotetuista jätteistä, jäteasemalla varastoiduista jätteistä sekä
jäteasemalta lähteneistä jätteistä.
Vastaukseen ei ollut liitettynä selvitys- ja asiakirjapyynnössä
22.3.2019 pyydettyä jätelain118 §:n ja 119 §:n mukaista kirjanpitoa
Hettula Oy:n toiminnassa kerättyjen, kuljetettujen, välitettyjen ja/tai
käsiteltyjen jätteiden lajista, laadusta ja määrästä, eikä
kiinteistökohtaisia tietoja jätteiden alkuperästä, kuljetus- tai
vastaanottoajankohdasta ja toimituspaikasta ajalta
26.3.2013–25.3.2019. Vastauksessa ei myöskään annettu muuta
selvitystä Hettula Oy:n keräämien jätteiden alkuperästä
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(aikaisemmasta haltijasta ja/tai kiinteistöstä mistä jätteet on
luovutettu).
Koska pyydettyä jätelain 118 §:n ja 119 §:n mukaista
kiinteistökohtaista kirjanpitoa ei ole toimitettu Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle määräaikaan mennessä, Kittilän
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kehottanut 27.5.2019
Hettula Oy:tä jätelain 122 §:n nojalla jätelain yleisenä
valvontatoimena toimittamaan Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle yksityiskohtaisen selvityksen
keräämiensä, välittämiensä, kuljettamiensa ja/tai käsittelemiensä
yhdyskuntajätteiden alkuperästä sekä liittämään selvitykseen
Hettula Oy:n toiminnassa kuljetettuja, välitettyjä ja/tai kerättyjä
jätteitä koskeva kirjanpito ajalta 26.3.2013–5.5.2019. Kehotuksen
mukaan kyseisen kirjanpidon tulee pitää sisällään yksityiskohtaiset
tiedot (osoitteet) kaikista Kittilän kunnan alueella olevista
kiinteistöistä, mistä Hettula Oy on kerännyt yhdyskuntajätettä
kyseisen ajanjakson aikana (mukaan lukien jätteen luovuttaneen
kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan nimi ja yhteystiedot),
kiinteistökohtaisesti jätteenkuljetuksen ja luovutuksen päivämäärät
ja kunkin päivämäärän kohdalta kyseiseltä kiinteistöltä kerätyn
jätteen määrä (VNa jätteistä 23 §). Selvitys ja pyydetty kirjanpito on
kehotettu toimittamaan Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vuorokauden kuluessa
kehotuksen tiedoksisaannista lukien. Tähän kehotukseen oli liitetty
asianosaisen kuuleminen, jonka mukaan Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen harkitsee velvoittavansa Hettula
Oy:tä toimittamaan jätelain 118 §:n ja 119 §:n mukaisen kirjanpidon
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli kehotus- ja
kuulemisasiakirjassa annettua kehotusta ei noudateta.
Kuulemisasiakirjan mukaan määräyksen noudattamisen tehosteeksi
voidaan asettaa uhkasakkolain (1113/2000) mukainen sakon uhka.
Toiminnanharjoittajalle on annettu 14 vuorokautta aikaa kehotuksen
tiedoksiannosta antaa asiassa selitys asiassa.
Hettula Oy toimitti 17.6.2019 Kittilän kuntaan selityksen asiasta,
mutta ei toimittanut pyydettyä jätelain 118 §:n ja 119 §:n mukaista
kirjanpitoa Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
kehotuksen määräaikaan mennessä. Selityksessä ei tullut esille
seikkoja, seikkoja, joiden perusteella Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tulisi keskeyttää kehotuksella
vireillepantu hallintopakkomenettely.
Jätelain 118 §:n ja 119 §:n mukaista kirjanpitovelvollisuutta vastaava
kirjanpitovelvollisuus oli myös ajantasaista jätelakia (646/2011)
edeltävän lain perusteella (jätelaki 1072/1993 51 §). Hettula Oy:ltä
on vaadittu tätä kirjanpitoa kiinteistökohtaisesti Lapin
ympäristökeskuksen toimesta vuonna 2009 (asianosaisen
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kuuleminen 24.4.2009 sekä asianosaisen
kuuleminen/täydennyspyyntö 18.6.2009).
Jätelain (646/2011) 118 ja 119 §:ien mukaista kirjanpitoa koskeva
asiakirjapyyntö on toimitettu Kittilän ympäristönsuojeluviranomaisen
määräämän viranhaltijan toimesta Hettula Oy:lle sähköpostitse
22.3.2019, joten Hettula Oy:llä on ollut yli kolme kuukautta aikaa
toimittaa pyydetty kirjanpito Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Pyydetyn kirjanpidon sisältämien tietojen salassapidosta on säädetty
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
sekä jätelaissa 122 § ja 146 §.
Uhkasakkolain (1113/1990) mukaan uhkasakko asetetaan
määräämällä päävelvoite asianosaisen noudatettavaksi sakon
uhalla. Kunkin päävelvoitteen tehostamiseksi on asetettava eri
uhkasakko. Uhkasakko asetetaan joko kiinteänä tai sitten sen
suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan (juokseva uhkasakko).
Asettamispäätöksessä on selvästi käytävä ilmi mihin asianosainen
on velvoitettu ja milloin, mihin mennessä tai mistä lähtein
päävelvoitetta on noudatettava. Määräajan pituutta harkittaessa on
otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun
mahdollisuus noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat tekijät.
Uhkasakon määrää harkittaessa on otettava huomioon
asianomaisen maksukyky sekä päävelvoitteen laatu ja laajuus, mm.
päävelvoitteen täyttämiseen liittyvän yleisen edun tärkeys ja
kiireellisyys sekä vaadittavien toimien laajuus.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta
määrää jätelain (646/2011) 126 §:n nojalla Hettula Oy:n
toimittamaan Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle
31.8.2019 mennessä jätelain 122 §:n perusteella jätelain 118 §:n ja
119 §:n mukaisen kirjanpidon ajalta 26.3.2013–5.5.2019
(päävelvoite). Kyseisen, kirjanpidon tulee pitää sisällään
yksityiskohtaiset tiedot (osoitteet) kaikista Kittilän kunnan alueella
olevista kiinteistöistä, mistä Hettula Oy on kerännyt
yhdyskuntajätettä kyseisen ajanjakson aikana (mukaan lukien
jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan nimi
ja yhteystiedot), kiinteistökohtaisesti jätteenkuljetuksen ja
luovutuksen päivämäärät ja kunkin päivämäärän kohdalta kyseiseltä
kiinteistöltä kerätyn jätteen määrä (VNa jätteistä (179/2012) 23 §).
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta asettaa
jätelain 129 §:n nojalla edellä antamansa päävelvoitteen
tehostamiseksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteänä peruseränä
on kolmekymmentäviisituhatta (35 000) euroa, mikäli
päävelvoitteena olevaa kirjanpitoa ei ole toimitettu 31.8.2019
Pöytäkirjan tarkastajat:
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mennessä. Lisäeränä on viisituhatta (5 000) euroa jokaiselta
alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun
määräajan jälkeen. Jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan
mennessä, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi
uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi.
Uhkasakkolain 18 §:n mukaan milloin uhkasakko, teettämisuhka tai
keskeyttämisuhka on asetettu kiinteää tai irtainta omaisuutta
koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, velvoitetun on omaisuuden tai
sen käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle,
minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi
ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan
nimi ja osoite.
Määräykset ovat voimassa mahdollisesta muutoksenhausta
huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää (jätelaki 139 §).
Määräyksen antamisesta peritään Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Khall 27.11.2018 § 427)
mukainen maksu 350 €.
Päätös:
Pirkko Jauhojärvi esitti Aaro Granrothin kannattamana, että asia
jätetään pöydälle ja seuraavaan rakennus- ja ympäristölautakunnan
kokoukseen kutsutaan kuultavaksi yritäjä Pertti Hettula.
Lautakunnan puheenjohtaja Aaro Granroth totesi, että on tehty
ympäristösihteerin esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on
äänestettävä.
Puheenjohtaja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen:
Ne, jotka kannattavat ympäristösihteerin esitystä äänestävät ’jaa’.
Ne, jotka kannattavat Pirkko Jauhojärven esitystä esitystä,
äänestävät ’ei’.
Suoritetussa äänestyksessä "jaa" -ääniä annettiin 3 (Poti,
Kumpulainen, Huilaja) ja "ei" -ääniä 4 (Granroth, Jauhojärvi,
Mäkitalo, Vuomajärvi).
Pirkko Jauhojärven esitys tuli lautakunnan päätökseksi.
__________
RakYmplk 15.08.2019 § 91
Ympäristösihteeri:
Esitän, että Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta määrää jätelain (646/2011) 126 §:n nojalla Hettula Oy:n toimittamaan
Kittilän kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle 19.9.2019 mennessä
jätelain 122 §:n perusteella jätelain 118 §:n ja 119 §:n mukaisen kirPöytäkirjan tarkastajat:
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janpidon ajalta 26.3.2013–5.5.2019 (päävelvoite). Kyseisen, kirjanpidon tulee pitää sisällään yksityiskohtaiset tiedot (osoitteet) kaikista
Kittilän kunnan alueella olevista kiinteistöistä, mistä Hettula Oy on
kerännyt yhdyskuntajätettä kyseisen ajanjakson aikana (mukaan lukien jätteen luovuttaneen kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan
nimi ja yhteystiedot), kiinteistökohtaisesti jätteenkuljetuksen ja luovutuksen päivämäärät ja kunkin päivämäärän kohdalta kyseiseltä kiinteistöltä kerätyn jätteen määrä (VNa jätteistä (179/2012) 23 §).
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelulautakunta asettaa jätelain 129 §:n nojalla edellä antamansa päävelvoitteen tehostamiseksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteänä peruseränä on kolmekymmentäviisituhatta (35 000) euroa, mikäli päävelvoitteena olevaa
kirjanpitoa ei ole toimitettu 19.9.2019 mennessä. Lisäeränä on viisituhatta (5 000) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan jälkeen. Jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan mennessä, Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi.
Uhkasakkolain 18 §:n mukaan milloin uhkasakko, teettämisuhka tai
keskeyttämisuhka on asetettu kiinteää tai irtainta omaisuutta koskevan päävelvoitteen tehosteeksi, velvoitetun on omaisuuden tai sen
käyttöoikeuden luovuttaessaan ilmoitettava luovutuksensaajalle,
minkälainen päävelvoite ja uhka sitä koskee. Velvoitetun on lisäksi
ilmoitettava uhan asettaneelle viranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite.
Määräykset ovat voimassa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää (jätelaki 139 §).
Määräyksen antamisesta peritään Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (Khall 27.11.2018 § 427) mukainen maksu
350 €.
Päätös:
Pertti Hettula Hettula Oy:stä ja Jari Laurila Ympäristöpalvelut Hannu
Salonen Oy:stä olivat asiassa kuultavana lautakunnan kokouksessa
kello 13.07-13.50.
Kuulemisen jälkeen Pirkko Jauhojärvi esitti, että lautakunta antaa
Hettula Oy:lle ympäristösihteerin esityksen mukaisen määräyksen,
mutta juoksevaa uhkasakkoa ei aseteta. Pirkko Jauhojärven esitystä
ei kannatettu.
Ympäristösihteerin esitys hyväksyttiin.
Kokouksesssa pidettiin tauko kello 13.52-13.54.
__________
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Ympäristölupapäätös, Pekanjänkän koiratarha Kittilän Kallossa, Wild Motion Oy
81/11.01.00/2017
RakYmplk 15.08.2019 § 92
Wild Motion Oy on hakenut ympäristölupaa koiratarha- ja ohjelmapalvelutoiminnalle Pekanjänkälle Kittilän Kalloon. Toiminnan lupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohtien mukaan.
Koiratarhalla on sijoitettuna talvikuukausina 50-75 koiraa ja tarjottavat ohjelmapalvelut ovat talvikautena matkailijoille järjestettäviä koiravaljakkosafareita. Koiravaljakkosafarireitti kulkee koiratarhalta luoteeseen alueilla, missä ei ole asutusta tai loma-asuntoja. Koiratarhaja ohjelmapalvelutoiminta keskittyy talvisiakaan ja koirat ovat tarhalla
vain lumiaikana.
Hakemus on tullut vireille 7.4.2017 ja hakemusta on täydennetty
18.12.2017 ja edelleen 7.2.2018 ja 4.6.2019.
Lupaan annetaan lupamääräyksiä mm. meluhaittojen vähentämisestä, maaperän, pohjaveden ja läheisen lähteen pilaantumisen estämiseksi, pohjaveden ja talousveden laadun tarkkailusta sekä jätteiden
käsittelystä ja alueen valumavesien johtamisesta.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että lautakunta hyväksyy ympäristöluvan Wild Motion Oy:lle
koiratarha- ja ohjelmapalvelutoiminnalle Kittilän Kallon
Pekanjänkälle liitteenä olevan päätösasiakirjan mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1

Ympäristölupa, Wild Motion Oy / Pekanjänkän koiratarha
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnon täydennys koskien Agnico Eagle
Finland Oy:n ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaista lupahakemusta
(PSAVI/1079/2018) "Kittilän kaivoksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan
aloittaminen muutoksenahusta huolimatta, Kittilä"
RakYmplk 15.08.2019 § 93
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausunnon
täydennystä (19.6.2019) Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien Agnico Eagle Finland Oy:n
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaista lupahakemusta (Dnro
PSAVI/1079/2018) Kittilän kaivoksen toiminnan olennaiseksi
muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta
huolimatta.
Kyseessä on kaksiosainen hakemus. Toisessa osassa haetaan
ympäristönsuojelulain mukaista lupaa toiminnan olennaiseen
muuttamiseen, joka koskee tuotantomäärän nostamista tasolta 1,6
miljoonaa tonnia vuodessa (1,6 Mt/v) tasolle kaksi miljoonaa tonnia
vuodessa (2 Mt/v) sekä muita pienempiä muutoksia. Samassa
yhteydessä Agnico Eagle Finland Oy hakee myös
ympäristönsuojelulain mukaista lupaa kaivoksen tulevaisuudessa
muodostuvien käsiteltyjen prosessivesien ja maanalaisen kaivoksen
kuivatusvesien johtamiseksi uuteen purkupaikkaan Loukisen
pääuomaan Sotkajokisuun alapuolelle. Purkuputkilinjan
kokonaispituus on noin 20 km. Ympäristölupahakemus koskee myös
putkilinjan asentamista Loukisen pääuomaan, edellä mainittujen
jätevesien purkamiseksi Loukiseen.
Kittilän kunnan ympäristölautakunta on antanut asiassa lausunnon
marraskuussa 2018 (RakYmplk 29.11.2018 § 165).
Kaivosyhtiö on laatinut lupahakemuksesta annettuihin lausuntoihin
vastineen.
Kittilän kunnan ympäristölautakunta on Pohjois-Suomen
aluehallintoviraston pyynnöstä täydentänyt 4.7.2019 asiassa
antamaansa lausuntoa koskien hakemuksen osaa joka koskee
purkuputken käyttöönottoa edeltävän siirtymäajan lupaehtoja
Seurujokeen johdettaville vesille (RakYmplk 04.07.2019 § 90). Muita
hakemuksen osia koskeva lausunnon täydennys pyydetään
toimittamaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään
16.8.2019.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta lausuu lausunnon
täydennyksenä seuraavaa:
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta uudistaa
hakemuksesta 29.11.2018 antamansa lausunnon. Lisäksi
lautakunta haluaa korostaa erityisesti seuraavia seikkoja:
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Seurujoen ekologinen tila on vaarassa heikentyä ja yhtenä syynä
tähän ovat kaivostoiminnan vesistövaikutukset. Erityisesti joen
pohjalietteiden tilasta ei tiedetä juuri mitään, mikä on vakava puute
Seurujoen tilan, kunnostustarpeen ja tarvittavien kunnostustoimien
arvioimiseksi. Pohjasedimenttien haitta-ainepitoisuuksien ja eliöstön
selvittäminen Seurujoessa kaivoksen ylä- ja alapuolella olisi siten
erittäin tärkeää. Jos purkuputki Loukiseen rakennetaan hakemuksen
mukaisesti, tulisi pohjasedimenttien tarkkailu sisällyttää myös
Loukisen tarkkailuohjelmaan.
Kaivostoiminnan typpikuormitusta ja sen vaikutuksia Ounasjokeen ei
voi vähätellä, sillä ympäristölupaharkinnassa toiminnan
ympäristövaikutuksia tulee arvioida yhdessä muiden toimintojen
ympäristövaikutusten kanssa (ympäristönsuojelulaki 49 §).
Ounasjoki on Natura-aluetta ja siten erityisen suojelun kohteena.
Ounasjoen vesistö on myös lukuisten muiden toimintojen
ympäristövaikutusten alaisena ja on typpipitoisuuden osalta lähellä
ekologisen tilan heikentymisen rajaa. Siksi kaivostoiminnan
typpikuormitusta pitäisi pystyä rajoittamaan voimakkaasti sillä
kaivosyhtiö on voimakkaasti kasvattamassa tuotantokapasiteettia ja
siten myös kuormitusta käytettäessä nykyisiä puhdistusmenetelmiä.
Lupamääräyksissä tulisi vaatia tehokkaita puhdistusmenetelmiä
kaivokselta purettaville vesille ja kaivosyhtiön pitäisi voimakkaammin
panostaa tehokkaampien puhdistusmenetelmien käyttöönottoon.
Jätevesien purkumäärät pitäisi edelleen jatkossakin sitoa
vastaanottavan vesistön reaaliaikaiseen virtaamaan. Pitkät
kesäaikaiset kuivat jaksot ovat olleet viime aikoina yleisiä.
Purettavien vesien määrää ja niiden aiheuttamaa kuormitusta pitäisi
vähentää joessa virtaavien vesimäärien laskiessa, jotta
haittavaikutuksilta vältyttäisiin.
Hakemuksessa esitettyä sekoittumisvyöhykettä ja sen korotettuja
pitoisuusrajoja ei tule hyväksyä vaan kaivosvesien puhdistamisella
ja purettavien vesien määrän säätelyllä tulisi päästä tilanteeseen,
jossa pitoisuudet purkuvesistön vedessä pysyvät asetettavien rajaja tavoitearvojen alapuolella.
Loukisen vedenottamon toimintaa ja Loukisen pohjavesialueen
pohjavesivaroja ei tule vaarantaa purkamalla kaivosvesiä Loukisen
pohjavesialueen yläpuolelle.
Loukisen vesistö (valuma-alueen pinta-ala 1 717 km2) on sekä
lohikalakannoille, että virkistyskalastukselle tärkeää aluetta.
Vaelluskalojen, erityisesti lohen palauttamisen eteen on tehty
kovasti töitä ja voimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden muuttuessa
Ounasjoen merilohen palauttamisen onnistumisen todennäköisyys
kasvaa huomattavasti. Loukisen vesistö on arvioitu merkittäväksi
lohen kutualueeksi, jos merilohi saadaan palautettua Kemijoen
Pöytäkirjan tarkastajat:
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vesistöön Kemijoen alaosan voimalaitospatojen kalaportaiden tms.
kalaväylien rakentamisen seurauksena. Purkuputken purkupaikan
huonolla sijoittamisella ei saisi heikentää merilohen
palautusmahdollisuuksia Ounasjoen vesistöön. Muita Ounasjoen
vesistön alueella vaeltavia kaloja ovat ainakin taimen, harjus ja siika.
Kalojen vaelluskäyttäytymistä tulisi tutkia ennen mahdollisen
purkuputken rakentamista ja vaelluskäyttäytymistä tulisi seurata
purkuputken mahdollisen käyttöönoton jälkeen. Parhaiten tämä
toimisi asentamalla kalalaskuri ja videokamerat Loukisen uomaan
suunnitellun purkupaikan yläpuolelle ennen mahdollisten
purkuputken rakennustöiden aloittamista ja ne pitäisi pitää
toiminnassa koko kaivoksen toiminnan ajan. Nouseville kaloille tulisi
tehdä myös telemetriaseurantoja.
Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta johtopäätöksenään toistaa
esityksensä, että purkuputken linjausta muutettaisiin, niin että
purkupaikka tulisi suoraan Ounasjokeen, mieluiten Ounasjoen
rannalle rakennettavan sekoituskanavan kautta. Ounasjokeen
kohdistuvat vaikutukset ovat kutakuinkin samat oli purkupaikka nyt
esitetyssä paikassa Loukisessa tai Ounasjoessa Loukisen suun
alapuolella. Ounasjoen virtaama on kuitenkin moninkertainen
Loukisen virtaamaan verrattuna ja sekoittuminen Ounasjoessa on
huomattavasti tehokkaampaa kuin Loukisessa johtuen selvästi
suuremmista vesimassoista sekä voimakkaammasta virtaamasta ja
koskipaikoista heti Loukisen suun alapuolella. Purkupaikan
siirtäminen Ounasjokeen poistaisi kokonaan Loukisen
vedenottamolle ja pohjavesialueelle aiheutuvan pilaantumisriskin ja
todennäköisesti poistaisi myös riskin vaelluskalojen karkottumiselle
ja turvaisi hakemuksessa esitettyä purkupaikkaa paremmin
luontaisesti lisääntyvän lohikannan palauttamispyrkimyksiä.
Kaivoksen aiheuttama vesistön pilaantuminen purkuputken
rakentamisen jälkeisistä vesistöpäästöistä poistuisi lähes kokonaan
koko Loukisen valuma-alueelta ja varmistaisi siten Loukisen
vesistön luonnon ja ympäristön mahdollisimman hyvän tilan sekä
vesistön kalatalous- ja virkistyskäytön Kittilän asukkaiden ja myös
matkailijoiden toimesta. Kaivoksen jätevesien purkupisteen
siirtäminen Ounasjokeen tukee siten myös Levin matkailuelinkeinon
tavoitteita kesämatkailun edistämiseksi turvaten Loukisen vesistön
käyttömahdollisuudet myös matkailun tarpeisiin. Jos purkupistettä ei
siirretä Loukisesta Ounasjokeen, ei myöskään nykyisen luvan
mukaisia jätevesien kuormitus- ja pitoisuusrajoja tulisi nostaa, jotta
kaivoksen jätevesien ekologiset ja kalataloudelliset haittavaikutukset
Loukisen vesistössä eivät nouse liian suureksi.
Päätös:
Pirkko Jauhojärvi esitti Aaro Granrothin kannattamana, että
lausuntoa muutetaan niin, että korjoitustyyli muutetaan
Pöytäkirjan tarkastajat:
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kokonaisuudessaan ehdollisesta määräävään kuuluen seuraavasti:
Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta uudistaa
hakemuksesta 29.11.2018 antamansa lausunnon. Lisäksi
lautakunta haluaa korostaa erityisesti seuraavia seikkoja:
Seurujoen ekologinen tila on vaarassa heikentyä ja yhtenä syynä
tähän ovat kaivostoiminnan vesistövaikutukset. Erityisesti joen
pohjalietteiden tilasta ei tiedetä juuri mitään, mikä on vakava puute
Seurujoen tilan, kunnostustarpeen ja tarvittavien kunnostustoimien
arvioimiseksi. Pohjasedimenttien haitta-ainepitoisuuksien ja eliöstön
selvittäminen Seurujoessa kaivoksen ylä- ja alapuolella on siten
erittäin tärkeää. Jos purkuputki Loukiseen rakennetaan hakemuksen
mukaisesti, tulee pohjasedimenttien tarkkailu sisällyttää myös
Loukisen tarkkailuohjelmaan.
Kaivostoiminnan typpikuormitusta ja sen vaikutuksia Ounasjokeen ei
voi vähätellä, sillä ympäristölupaharkinnassa toiminnan
ympäristövaikutuksia tulee arvioida yhdessä muiden toimintojen
ympäristövaikutusten kanssa (ympäristönsuojelulaki 49 §).
Ounasjoki on Natura-aluetta ja siten erityisen suojelun kohteena.
Ounasjoen vesistö on myös lukuisten muiden toimintojen
ympäristövaikutusten alaisena ja on typpipitoisuuden osalta lähellä
ekologisen tilan heikentymisen rajaa. Siksi kaivostoiminnan
typpikuormitusta pitää pystyä rajoittamaan voimakkaasti, sillä
kaivosyhtiö on voimakkaasti kasvattamassa tuotantokapasiteettia ja
siten myös kuormitusta käytettäessä nykyisiä puhdistusmenetelmiä.
Lupamääräyksissä tulee vaatia tehokkaita puhdistusmenetelmiä
kaivokselta purettaville vesille ja kaivosyhtiön pitää voimakkaammin
panostaa tehokkaampien puhdistusmenetelmien käyttöönottoon.
Jätevesien purkumäärät pitää edelleen jatkossakin sitoa
vastaanottavan vesistön reaaliaikaiseen virtaamaan myös
Loukisessa. Pitkät kesäaikaiset kuivat jaksot ovat olleet viime
aikoina yleisiä. Purettavien vesien määrää ja niiden aiheuttamaa
kuormitusta pitää vähentää joessa virtaavien vesimäärien laskiessa,
jotta haittavaikutuksilta vältyttäisiin.
Hakemuksessa esitettyä sekoittumisvyöhykettä ja sen korotettuja
pitoisuusrajoja ei tule hyväksyä vaan kaivosvesien puhdistamisella
ja purettavien vesien määrän säätelyllä tulee päästä tilanteeseen,
jossa pitoisuudet purkuvesistön vedessä pysyvät asetettavien rajaja tavoitearvojen alapuolella.
Loukisen vedenottamon toimintaa ja Loukisen pohjavesialueen
pohjavesivaroja ei tule vaarantaa purkamalla kaivosvesiä Loukisen
pohjavesialueen yläpuolelle.
Loukisen vesistö (valuma-alueen pinta-ala 1 717 km2) on sekä
lohikalakannoille, että virkistyskalastukselle tärkeää aluetta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vaelluskalojen, erityisesti lohen palauttamisen eteen on tehty
kovasti töitä ja voimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden muuttuessa
Ounasjoen merilohen palauttamisen onnistumisen todennäköisyys
kasvaa huomattavasti. Loukisen vesistö on arvioitu merkittäväksi
lohen kutualueeksi, jos merilohi saadaan palautettua Kemijoen
vesistöön Kemijoen alaosan voimalaitospatojen kalaportaiden tms.
kalaväylien rakentamisen seurauksena. Purkuputken purkupaikan
huonolla sijoittamisella ei saa heikentää merilohen
palautusmahdollisuuksia Ounasjoen vesistöön. Muita Ounasjoen
vesistön alueella vaeltavia kaloja ovat ainakin taimen, harjus ja siika.
Kalojen vaelluskäyttäytymistä tulee tutkia ennen mahdollisen
purkuputken rakentamista ja vaelluskäyttäytymistä tulee seurata
purkuputken mahdollisen käyttöönoton jälkeen. Parhaiten tämä
toimisi asentamalla kalalaskuri ja videokamerat Loukisen uomaan
suunnitellun purkupaikan yläpuolelle ennen mahdollisten
purkuputken rakennustöiden aloittamista ja ne pitäisi pitää
toiminnassa koko kaivoksen toiminnan ajan. Nouseville kaloille tulee
tehdä myös telemetriaseurantoja.
Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta johtopäätöksenään toistaa
esityksensä, että purkuputken linjausta muutettaan, niin että
purkupaikka tulee suoraan Ounasjokeen, mieluiten Ounasjoen
rannalle rakennettavan sekoituskanavan kautta. Ounasjokeen
kohdistuvat vaikutukset ovat kutakuinkin samat oli purkupaikka nyt
esitetyssä paikassa Loukisessa tai Ounasjoessa Loukisen suun
alapuolella. Ounasjoen virtaama on kuitenkin moninkertainen
Loukisen virtaamaan verrattuna ja sekoittuminen Ounasjoessa on
huomattavasti tehokkaampaa kuin Loukisessa johtuen selvästi
suuremmista vesimassoista sekä voimakkaammasta virtaamasta ja
koskipaikoista heti Loukisen suun alapuolella. Purkupaikan
siirtäminen Ounasjokeen poistaa kokonaan Loukisen
vedenottamolle ja pohjavesialueelle aiheutuvan pilaantumisriskin ja
todennäköisesti poistaa myös riskin vaelluskalojen karkottumiselle ja
turvaa hakemuksessa esitettyä purkupaikkaa paremmin luontaisesti
lisääntyvän lohikannan palauttamispyrkimyksiä. Kaivoksen
aiheuttama vesistön pilaantuminen purkuputken rakentamisen
jälkeisistä vesistöpäästöistä poistuu lähes kokonaan koko Loukisen
valuma-alueelta ja varmistaisi siten Loukisen vesistön luonnon ja
ympäristön mahdollisimman hyvän tilan sekä vesistön kalatalous- ja
virkistyskäytön Kittilän asukkaiden ja myös matkailijoiden toimesta.
Kaivoksen jätevesien purkupisteen siirtäminen Ounasjokeen tukee
siten myös Levin matkailuelinkeinon tavoitteita kesämatkailun
edistämiseksi turvaten Loukisen vesistön käyttömahdollisuudet
myös matkailun tarpeisiin. Jos purkupistettä ei siirretä Loukisesta
Ounasjokeen, ei myöskään nykyisen luvan mukaisia jätevesien
kuormitus- ja pitoisuusrajoja tule nostaa, jotta kaivoksen jätevesien
ekologiset ja kalataloudelliset haittavaikutukset Loukisen vesistössä
eivät nouse liian suureksi.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pirkko Jauhojärven esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja lausuntoon
liitettiin ympäristösihteerin 9.8.2019 ottamat valokuvat ja videopätkät
Loukiselta suunnitellulta purkupaikalta ja sen alapuoliselta alueelta.
Kuvamateriaalin tallentamisen aikaan veden pinta Loukisessa oli
alhaalla.
__________
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Tiedoksi saatettava ympäristösihteerin viranhaltijapäätös
RakYmplk 15.08.2019 § 94
Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset §:t 11.
Ympäristösihteeri:
Lautakunta merkinnee päätöksen tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 2

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset, § 11
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Ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi saatettavat asiat
RakYmplk 15.08.2019 § 95
1. Asiakirjapyyntö/Lapin jätehuoltokuntayhtymä Lapeco 2.7.2019
2. Tarkennus asiakirjapyyntöön/Levin Vesihuolto Oy 2.7.2019
3. Toiminnan keskeyttämisen lopettaminen, Tilat Ketola ja
Poikkiruona. Pähtimännikön sora-alueen maa-ainesten
ottamislupapäätöksen myötä (ympäristösihteerin viranhalitjapäätös
17.7.2019 § 11) 17.7.2018 ja 6.9.2018 määrätyt toiminnan
keskeyttämiset ovat päättyneet sora-alueelle varastoitua
murskekasaa lukuunottamatta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 17.4.2019, nro 45/2019 jätettyjen
valitusten johdosta, diaarinro 00553/19/5107
RakYmplk 15.08.2019 § 96
Vaasan hallinto-oikeus varaa Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden antaa vastineen
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 17.4.2019, nro
45/2019 tehtyihin valituksiin.Vastine tulee toimittaa Vaasan
hallinto-oikeudelle 30.8.2019 mennessä.
Jätetyissä valituksissa ei ole esitetty sellaisia perusteita, että Kittilän
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kannalta olisi tarvetta antaa
niihin vastinetta.
Vastinepyyntö ja valitukset oheismateriaalina.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että rakennus- ja ympäristölautakunta ei anna päätöksestä
tehtyihin valituksiin vastinetta Vaasan hallinto-oikeudelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto koskien Agnico Eagle
Finland Oy:n ympäristönsuojelulain mukaista lupahakemusta (PSAVI/1307/2019):
Kittilän kaivoksen CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottaminen, Kittilä.
RakYmplk 15.08.2019 § 97
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa
(5.6.2019) Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta koskien
Agnico Eagle Finland Oy:n ympäristönsuojelulain mukaista
lupahakemusta (Dnro PSAVI/1307/2019): Kittilän kaivoksen
CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottaminen, Kittilä. Lausunto
on pyydetty lähettämään 9.8.2019 mennessä, mutta lausunnolle on
annettu lisäaikaa 20.8.2019 saakka.
Kittilän kaivoksen rikastusprosessissa muodostuu syanidiliuotuksen
sakkaa eli CIL-hiekkaa. Rikastushiekka läjitetään kaivosalueella
sijaitsevalle CIL2–altaalle. Tämän hetkisellä tuotannolla
CIL2-altaan nykyinen kapasiteetti (+236) loppuu arviolta
helmikuussa 2021. Agnico Eagle Finland Oy hakee Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta ympäristönsuojelulain (527/2014) ja
–asetuksen (713/2014) mukaista lupaa CIL2-rikastushiekka-altaan
patojen korotuksille. Kaivosyhtiö pyytää oikeutta korotusten
rakentamiselle ja käyttöönotolle muutoksenhausta huolimatta.
Lisäksi kaivosyhtiö hakee lupaa käyttää rikkipitoista sivukiveä (PWR)
rakentamisessa. Tässä hakemuksessa on esitetty suunnitelmat
korotusrakenteista tasoille +239 ja +241. CIL2-altaan on suunniteltu
olevan korkeimmillaan tasolla +246,5. Lupahakemuksen kohteena
oleva altaan korotus mahdollistaa kaivostoiminnan jatkumisen, kun
tuotannossa muodostuvalle CIL-hiekalle saadaan lisää
läjityskapasiteettia. Rikastushiekan varastointitilan riittävyys ja
oikea-aikainen rakentaminen on kriittinen tekijä kaivoksen toiminnan
jatkuvuuden turvaamiseksi lähitulevaisuudessa.
CIL-hiekka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. CIL-hiekka sisältää
korkeita pitoisuuksia kuparia, arseenia ja antimonia ja erityisesti
arseenin liukoisuus on suuri CIL-hiekassa. CIL-hiekan lisäksi
CIL2-altaalle läjitetään myös kaivostoiminnan jätevesien
selkeytysaltaista ja maanalaisen kaivoksen liejuperistä poistettava
liete.
CIL2-allas sijaitsee ensimmäisen CIL-altaan vieressä ja se rajoittuu
pohjoisessa NP3-altaaseen ja idässä vesivarastoaltaaseen.
CIL2-altaalle on myönnetty ympäristölupa ensimmäisen kerran
kesällä 2013 ja altaan patorakenteiden aikaisemmat korotusluvat on
myönnetty 5.7.2016 ja 16.6.2017. Nyt haetaan lupaa patojen
seuraaville korotuksille +239 ja +241. Korotusten menetelmiä ei ole
vielä lyöty täysin lukkoon.
Ympäristösihteeri:
Esitän että lautakunta lausuu asiassa seuraavaa:
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Syanidiliuotuksen sakka eli CIL-rikastushiekka on ominaisuuksiltaan
vaarallista jätettä ja sen haitta-ainepitoisuudet ovat hyvin korkeat.
Syanidin ja sen hajoamistuotteiden pitoisuuksista ei ole esitetty
hakemuksessa mittaustietoja kuten ei myöskään hakemuksen
liitteenä olevassa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa
(20.3.2018). Syanidin tuhoamisprosessista huolimatta
syanidipitoisuudet ja syanidin hajoamistuotteiden pitoisuudet
CIL-hiekassa tulee olla selvitettynä ja niitä tulisi mitata läjitettävästä
CIL-hiekasta jatkuvasti, jotta voidaan arvioida jätteen vaarallisuus ja
suojarakenteiden riittävyys myös tältä osin. Prosessijätevesissä
WAD-syanidia esiintyy mitattavina pitoisuuksina.
Kaivosyhtiö on hakenut lupaa käyttää rikkipitoista sivukiveä (PWR)
patojen rakentamisessa. Maan pinnalla tapahtuvassa
rakentamisessa tulee käyttää vain nk. OK-kiveä ja
maanrakentamiseen käytetty sivukivimassat tulee tutkia
aikaisempaa tarkemmin ennen niiden hyväksymistä OK-kiveksi.
NP3-altaan ympäristön pohjavesiputkissa on havaittu kohonneita
metalli- ja metalloidipitoisuuksia ja pitoisuudet ovat kohonneet ajan
kuluessa. Tämä on arveltu osittain olevan seurasta PWR-kiven
käytöstä patorakenteissa ja mahdollisesti OK-kiveksi virheellisesti
luokitelluista kiviaineksista. PWR-kiven stabiiliutta tuhansien vuosien
päähän ei voi varmuudella taata ja siksi niitä ei tule käyttää
CIL-hiekan kaltaisen vaarallisen jätteen loppusijoituspaikan
rakenteisiin. Rikkipitoiset sivukivet tulisi sijoittaa maanalaisen
kaivoksen täyttöön sellaisille alueille, missä ne eivät aiheuta
pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta ympäristön
pilaantumisen vaaraa.
Patojen korotussuunnitelmat ovat tässä hakemuksessa esitetty
hyvin yleisellä tasolla, eikä korotusmenetelmiä ole vielä valittu.
Kaivosyhtiön tulee tehdä ja toimittaa lupa- ja valvontaviranomaisille
perusteelliset mittaukset ja selvitykset ennen korotussuunnitelmien
hyväksymistä. Patoturvallisuusviranomaisen ja valvovan
viranomaisen tulee tutkia ja arvioida mittaukset ja niiden perusteella
tehdyt suunnitelmat erityisellä tarkkuudella ja huolellisuudella, sillä
kyseessä on ominaisuuksiltaan yksi tämän kaivoksen
vaarallisimmista kaivannaisjätekohteista vahingon sattuessa.
Ympäristölupapäätöksessä asetettavan vakuuden tulee vastata
todellisia ympäristön kunnostuskustannuksia vahingon sattuessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:

KITTILÄN KUNTA

Pöytäkirja

Rakennus- ja ympäristölautakunta

§ 98

9/2019

22

15.08.2019

Ympäristölupapäätös, Levin teollisuusalueen jääkartingrata, Wild Events Oy
92/11.01.00/2018
RakYmplk 15.08.2019 § 98
Wild Events Oy on hakenut ympäristölupaa ohjelmapalveluja
tarjoavalle moottoriratatoiminnalle Levin teollisuusalueelle.
Toiminnan lupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain
(527/2014) 27 §:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 12 c)
"Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata" perusteella.
Jääkartingrata- ja ohjelmapalvelutoimintaa harjoitetaan
marraskuusta huhtikuuhun päivittäin. Kahdella jäädytetyllä radalla
ajetaan nelitahtisilla mikroautoilla siten, että yhtä aikaa ajossa voi
olla korkeintaan 16 autoa.Toiminta tapahtuu rata-alueilla, sekä
toiminnan alkuvaiheessa huoltokontissa ja myöhemmin myös
alueelle rakennettavassa huoltorakennuksessa.
Hakemus on tullut vireille 23.4.2018 ja sitä on täydennetty yhdeksän
kertaa. Viimeisin täydennys on toimitettu 5.4.2019. Radan toiminta
on aloitettu meluilmoituksella joulukuussa 2018 ja
meluilmoituspäätöksen määräysten mukaisesti alueella on suoritettu
virallisia melumittauksia.
Lupaan annetaan lupamääräyksiä mm. meluhaittojen vähentämisestä, ajoneuvojen tankkauksesta ja huollosta, jätteiden käsittelystä
sekä maaperän ja pohjaveden suojaamisesta pilaantumiselta.
Ympäristösihteeri:
Esitän, että lautakunta myöntää ympäristöluvan Wild Events Oy:lle
jääkartingratatoiminnalle Kittilän Sirkkaan, Levin teollisuusalueelle
liitteenä olevan päätösasiakirjan mukaisesti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________
Liitteet
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Ympäristövalvonnan ajankohtaiset asiat
RakYmplk 15.08.2019 § 99
1. Levin matkailualueen jätehuollon kehittämissuunnitelmahankkeen
tiedote sekä tiedoksi tulevat hankkeen toimesta järjestettävät
työpajat: 26.8.2019 työpaja lomahuoneistojen omistajille ja
lomahuoneistoja huoltaville toimijoille, 16.9.2019 työpaja Levin
alueen yrityksille ja jätehuoltoyhtiöille.
2. Vaarallisia jätteitä tuottaville ja käsitteleville yrityksille lähetetään
kysely syksyn 2019 aikana. Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vuoden 2019 valvontaohjelman
mukaan valvonnassa painotetaan kuluvana vuonna erityisesti
jätehuollon ja jätelain valvontaa.
3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen opas luottamushenkilöille
(Kuntaliitto 2018) jaetaan niille lautakunnan jäsenille ja varajäsenille,
joilla sitä ei vielä ole.
4. Vireille tulleita hakemuksia.
Päätös:
Lautakunta kuuli asiat.
__________
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MUUTOKSENHAKUOHJE

Muutoksenhakukielto
93, 94, 95, 96, 97, 99
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden
käyttämistä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee
olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja,
ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Hallintovalitus
92, 98
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2760
Puhelin: 029 564 2611 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
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Hallintovalitus
91
Hallintovalitusohje
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Valitusaika ja sen alkaminen
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen
tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän (7) päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran
puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa,
että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.
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Sähköisen asiakirjan (faksi tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei
tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla
verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valituksen maksu
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 vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
(Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
(Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu päivitettynä
1.1.2018 oli 250 euroa.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.
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