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34 §

Maa-ainesluvan siirto Suomen Metsäkeskus / Otso
Metsäpalveluilta Akanlahden Sora Oy:lle

35 §

Maa-aineslain mukaisen valvonnan järjestäminen Kuusamon,
Posion ja Taivalkosken yhteistoiminta-alueella

36 §

Kuloharjun puhdistamotyypin ja puhdistamon toimittajan valinta

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään
yleisesti nähtävänä seitsemäntenä päivänä kokouksesta.

Puheenjohtajalta toimeksi saaneena toimistosihteeri Asta Määttä

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 7/2016
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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 15.06.2016 klo 13.00 – 13.20

KOKOUSPAIKKA

Kunnanvirasto, Johtokeskus

Saapuvilla olleet jäsenet

Maaninka Heikki
Huotari Lassi
Luksua Terttu

Poissa

puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Määttä Heli
Määttä Pentti

Puheenjohtaja

Maaninka Heikki
MUUT SAAPUVILLA OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

Lehtiniemi Olavi
Laurila Kari
Määttä Asta

kunnanhallituksen puheenjohtaja
palvelujohtaja, esittelijä
toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Asia-§:t

§§:t 34 - 36

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Huotari ja Terttu Luksua
puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Heikki Maaninka

Asta Määttä

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
Tarkastuspaikka ja -aika

Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Posiolla ___/___ 2016
Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Lassi Huotari
Terttu Luksua
Toimintaympäristöpalveluissa 22.6.2016
Virka-asema

Asta Määttä
Todistaa

Toimistosihteeri

Allekirjoitus

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
15.06.2016
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TYL:32 /2016
34 §

MAA-AINESLUVAN SIIRTO SUOMEN METSÄKESKUS / OTSO METSÄPALVELUILTA
AKANLAHDEN SORA OY:LLE
Posion toimintaympäristölautakunta on myöntänyt 22.4.2014 § 31 Suomen Metsäkeskus/Metsäpalvelut Lapille maa-ainesluvan rakennustarkastaja Mikko Ruokamon ehdotuksen mukaisesti. Liite nro 34.1.
Lupa on myönnetty maa-ainesten ottoon, kokonaismäärä 18 000 m3 suuruiselle maaainesten otolle. Ottamisalueen pinta-ala on noin 0,85 hehtaaria ja ottamissyvyys 0 – 6
metriä. Ottolupa on voimassa 10 vuotta, päättyen 23.5.2024. Ottamisalue sijaitsee Posion kunnan lounaisosassa Anetjärven kylässä Anetjärven pohjoispuolella Anetjärven sora-alueella. Alueen omistaa Poropudas Marko.
Suomen Metsäkeskus / Otso Metsäpalvelut ja Marko Poropudas ovat sopineet sopimuksella, että maa-aineslupa siirretään Suomen Metsäkeskukselta / Otso Metsäpalveluilta
Akanlahden Sora Oy:lle (y-tunnus 2463153-8).
Maa-aineslupa siirtyy kaikkine oikeuksineen, vastuineen ja velvoitteineen Akanlahden
Sora Oy:lle. Maa-aines luvan siirtämistä koskeva pyyntö, liite nro 34.2.
Luvan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet siirtyvät uudelle haltijalle heti kun tämä päätös
on saanut lainvoiman.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää siirtää 22.4.2014 § 31 myöntämänsä maaainesluvan Suomen Metsäkeskukselta / Otso Metsäpalveluilta Akanlahden Sora Oy:lle,
Y-tunnus 2463153-8
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta
35 §

Kokouspäivämäärä
15.06.2016
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MAA-AINESLAIN MUKAISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KUUSAMON, POSION JA
TAIVALKOSKEN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA
Maa-aineslain (555/1981, muutos 424/2015) 1.7.2016 voimaan tulevan muutoksen mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee sekä maa-aineslain noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kuntien kesken vuonna 2010 allekirjoitetun ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaan Taivalkosken ja Posion kunnat ovat
antaneet ympäristönsuojelun viranomaistehtävät Kuusamon kaupungin hoidettavaksi.
Yhteistoiminta-alueen kunnissa valvontaa ovat perinteisesti suorittaneet kuntien rakennusvalvontaviranomaiset (rakennustarkastajat). Lain muutoksen seurauksena valvonta
siirtyy 1.7.2016 Kuusamon ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Tällä hetkellä
Kuusamon ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole riittäviä resursseja valvonnan suorittamiseksi. Valvonnan turvaamiseksi sekä Taivalkosken että Posion kuntien kanssa on
käyty neuvotteluja tarvittavan valvontatyön järjestämiseksi ostopalveluna, jolloin Posion
ja Taivalkosken kuntien rakennustarkastajilla olisi edelleen valtuudet tarvittavan valvonnan suorittamiseen työnantajakuntiensa alueella. Kuusamossa tarvittavaa valvontatyötä
voisivat jatkossakin suorittaa erillisen delegoinnin mukaisesti rakennustarkastajat.
Kuntien välisistä neuvotteluista on laadittu sopimusluonnokset. Sopimus on kuntalain 54
§:n tarkoittama yhteistoimintasopimus, jolla turvataan maa-aineslain mukaisen valvonnan toteutuminen yhteistoiminta-alueella. Sopimusta koskevat järjestelyt toteutetaan
ympäristönsuojelua ja maa-ainesten ottoa koskevan lainsäädännön mukaisesti siten, että kunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, voidaan antaa virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.
Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kokonaisvastuu maa-aineslain mukaisten viraomaistehtävien hoidosta on Kuusamon kaupungilla, siten Kuusamon kaupunki hoitaa
myös valvontamaksujen perimisen asiakkailta.
Sopimusluonnoksen mukaan Kuusamon kaupunki vastuukuntana maksaa Posion ja Taivalkosken kunnille korvauksena ostopalvelusta suoriteperusteisesti em. kuntien kulloinkin voimassa olevan Kuusamon taksan mukaisesti.
Ostopalvelusta syntyvät maksut lisätään Kuusamon kaupungin ympäristötulosalueen kuluihin, jolloin ne tulevat Kuusamon, Posion ja Taivalkosken yhteistoiminta-alueen yhteisesti maksettaviin toimintamenoihin.
Liitteenä nro 35.1 Kuusamon ja Posion välinen sopimusluonnos maa-ainesvalvonnan
järjestämisestä.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta päättää että, palvelujohtaja hyväksyy Kuusamon ja Posion
välisen sopimuksen maa-ainesvalvonnan järjestämisestä. Kuntien väliset sopimukset
laaditaan sopimusluonnoksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja sopimuksen allekirjoittaa Posion osalta palvelujohtaja.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
15.06.2016
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TYL:28 /2016
36 §

KULOHARJUN PUHDISTAMOTYYPIN JA PUHDISTAMON TOIMITTAJAN VALINTA
Vuoden 2016 talousarvion investointiosaan on varattu 80000,00 euron määräraha.
Kunnan ympäristöviranomainen on kehottanut kuntaa saattamaan kyseinen puhdistamon sellaiseksi, mikä täyttää nykyiset haja-alueen puhdistusvaatimukset. Suunnittelutoimiston ja valvontaviranomaisen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on päädytty
esittämään jätevesien puhdistuksen kuntoon saattamiseksi panospuhdistamon rakentamista ja puhdistettujen jätevesien edelleen johtamista nykyiseen purkupaikkaan. Purkupaikalla ensimmäinen suotoallas puhdistetaan ja pato poistetaan, jotta purkuvesi kulkeutuu suoraan ojastoon.
Kuloharjun viemäröintialueen kuormitus tällä hetkellä vastaa 20 – 30 avl:tä.
Puhdistamotyypiksi on valittu panospuhdistamon tyyppinen ratkaisu, minkä on puhdistettava 50 avl:n jätevesikuormitus nykyisten puhdistusvaatimusten mukaiseksi luontoon
johdettavaksi.
Toimintaympäristöpalvelut on pyytänyt tarjouksia 50 avl:n puhdistamosta Uponor Oy:ltä,
Wavin-Labko Oy:ltä ja Avalon Nordic Oy:ltä. Tarjouksen teki määräaikaan 09.06.2016
klo 15.00 mennessä kaikki kolme toimijaa.
Avauspöytäkirja liitteenä 36.1
Vertailutaulukko liitteenä 36.1
Tarjousvertailussa ensimmäiselle sijalle tuli Wavin-Labko Oy.
Ehdotus
Toimintaympäristölautakunta hyväksyy yllä esitetyn kunnostusratkaisun ja valitsee panospuhdistamon toimittajaksi vertailussa ensimmäiselle sijalle tulleen Wavin-Labko Oy:n
tarjouksensa mukaiseen kokonaishintaan 22700,00 € alv 0 %.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
15.06.2016
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
§-

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
§ 35, 36

HallintolainkäyttöL5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
§-

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995)
eikä hallintolainkäyttölain (585/1996) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista
hankinnoista annetun lain vastainen (HankintaL 9 a § 3 mom).
§Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§ 35, 36
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun.
§ 36
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite.
Posion kunta
Toimintaympäristölautakunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

POSION KUNTA
Toimintaympäristölautakunta

Kokouspäivämäärä
15.06.2016
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
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 ja postiosoite
POHJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 OULU
Virka-aika klo 8.00-16.15

Puhelin: 029 56 42800
Telefax: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
§ 34
Muu valitusviranomainen, pykälät
§
Valitusviranomainen ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 5643 300
Fax. 029 5643 314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin
hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät
Kunnanviraston aukioloaika ma - to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 15.00
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain, 701/93, nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: ____ ____

Liitetään pöytäkirjaan

