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KITTILÄN KUNNAN SIRKAN MAAN- JA LUMENKAATOPAIKKAA KOSKEVAN 

YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEN MUUTOS 

1. ASIA 

 

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja § 89 mukaisesta muutoshakemuksesta, 

joka      koskee ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista Sirkan maan- ja lumenkaatopaikalle. 

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta aloittaa 

toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

2. LUVAN HAKIJA LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT 

 

Kittilän kunta Kiinteistö: ”Kumpula” 

Valtatie 15 RN:o 261-409-33-76 

99100 Kittilä Kiinteistö: ”Kaatopaikka” 

Y-tunnus 0191406-6 RN:o 261-409-33-23 

 

3. TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Kittilän kunnalla on maan- ja lumen kaatopaikan ympäristölupa Sirkassa teollisuusalueella. 

 

4. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Toiminnan lupavelvollisuus määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § mukaan eli 

maankaatopaikalla tulee olla ympäristölupa ja 89 § mukaan toiminnanharjoittajalla oikeus hakea 

luvan muuttamista.   

 

5. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Luvan muuttaminen on YSL § 89 mukaista toimintaa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena 

toimiva rakennus- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa.  

 

6. ASIAN VIREILLETULO JA SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

Hakemus on tullut vireille 03.02.2022. Hakemusta käsiteltäessä sovelletaan hakemuksen 

vireilletulohetkellä voimassa ollutta lainsäädäntöä. Hakija on täydentänyt hakemustaan 

hakemalla YSL §199 mukaista aloittamisoikeutta ennen lupapäätöksen lainvoimiasuutta 

03.02.2022. 

 

7. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- 

TILANNE 

 

Alue on määritelty Levin Yleiskaavassa (KValt 25.2.2008) TY ja VL, teollisuus ja 

lähivirkistysalueiksi. Alueella on vireillä asemakaavoitus. Toiminnalla on ympäristölupa, joka on 

myönnetty 11.10.2011 ja 1.10.2021 myönnetty ympäristöluvan jatkoaikapäätös. Erityisesti 

poronhoidolle määritelty rajaus on esitetty maakuntakaavassa. 

 

8. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Kunta hakee lupaa (3.2.2022) aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta 

huolimatta (ympäristönsuojelulaki 199 §). Kunnan ollessa kyseessä vakuutta ei ole tarpeen 

määrätä. 
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9. MUUTOSHAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN LUPAMÄÄRÄYKSEEN 

 

Kittilän kunnan Tekninen osasto hakee lupaa Sirkan maan- ja lumenkaatopaikan lumen 

kasaamistoiminnan sallimiseksi klo 00.00 – 24.00. 

 

Lupaa tarvitaan Levin keskustan lumien turvalliseen poistoon. Nykyisien lupaehtojen mukaisen 

toiminnan vuoksi lumi joudutaan poistamaan keskusta-alueelta aamuisin tai iltaisin, jolloin 

aiheutuu välitöntä vaaraa kolmansille osapuolille.  

 

Muutos kohdentuu Kittilän kunnan Sirkan lumenkaatopaikkaa koskevan ympäristöluvan 

jatkoaikapäätöksen lupamääräykseen 12: 

”Maankasaustoimintaa saa harjoittaa arkipäiväisin (ma-pe) klo 06.00-22.00 välisenä aikana ja 

Lumen kasaustoimintaa (ma-su) klo 05.00-24.00 välisenä aikana.” 

 

10. YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN RATKAISU 

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen myöntää Kittilän kunnalle 

ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen ympäristöluvan muutoksen eli lumen kasaustoiminnan 

sallimisen klo 00.00 – 24.00 maan- ja lumenkaatopaikalla hakemuksen mukaisesti. 

 

Toiminnalle myönnetään ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamisoikeus ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen toimeenpanon   

mahdollisen valituksen yhteydessä. 

 
 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

 

Melua ja tärinää koskevat lupamääräykset 

 

12. Maankasaustoimintaa saa harjoittaa arkipäivisin (ma-pe) klo 06.00-22.00 välisenä aikana ja 

lumen kasaamistoimintaa (ma-su) klo 00.00-24.00 välisenä aikana. 

 

 

11. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT  

 
Lupamääräysten perustelut 

 

Eri työvaiheiden päivittäiset toiminta-ajat on asetettu meluhaittojen vähentämiseksi. Ottaen 

huomioon toiminnan luonne ja sen sijaintipaikka, ei toiminnasta eli lumen kasaustoiminnasta 

aiheutuvasta melusta ennalta arvioiden uskota aiheutuvan naapuruussuhdelain tarkoittamaa 

kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa.  

 

Yleisen edun kannalta lumen kasaaminen ja kuljetus Levin keskustasta on turvallisempaa tehdä 

yöaikaan. 

 
 

12. TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 

 

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesti lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja hakijan 

pyynnöstä määrätä, että päätöstä voidaan noudattaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

Toiminnalle myönnetään ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen aloittamisoikeus ennen 

lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupaviranomainen katsoo, että toiminnan aloittamiselle 

muutoksen hausta huolimatta on ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen perusteltu syy. 
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Tämän lupapäätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, kun toiminta 

järjestetään lupapäätöksen määräysten mukaisesti. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä ei 

ole häiriintyviä kohteita tai suojelualueita eikä toiminta sijoitu pohjavesialueelle.  

 

13. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 

Lupapäätökset (v. 2011 ja 2021 luvat sekä tämä lupamuutos) ovat voimassa 11.10.2022 saakka. 

 

Mikäli alueelle myönnetään uusi ympäristölupa, tämä lupamuutos sekä voimassaolevien lupien 

ehdot raukeavat. Tämän päätöksen lupamääräykset täydentävät olemassa olevia lupia. 

 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Mikäli asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta 

poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän luvan 

estämättä noudatettava. 

 

14. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta 

muutosta. Päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kuin se julkaistaan kunnan 

tietoverkossa. 

 

15. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

Ympäristösuojeluasetus (713/2014)  

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

Valtion maksuperustelaki (150/1992) 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2021 (Kvalt 14.12.2020 § 133) 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Khall 3.12.2021 § 531) 

 
 

16. KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan muuttaminen toiminnanharjoittajan hakemuksesta on 

määrätty olevan 50% uuden luvan käsittelyn hinnasta Kittilän kunnan 2022 voimaan tulleen 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan. 
 

Maankaatopaikka alle 50.000m3/a 2500,00€ 

josta 50% 1250,00€ 

kuulutus Kittilä lehti 100,00€ 

Aloittamisoikeuden myöntäminen YSL §199 125,00€, 10% lupamaksusta 

Yhteensä 1475,00€ 
 

 

Luvan valvontamaksut peritään taksan mukaisesti valvontakäyntien yhteydessä. 
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17. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella (YSL 85 §) sekä tietoverkossa että Kittilä 

lehdessä. 

 

Päätös 

Päätös toimitetaan hakijalle postitse samassa lähetyksessä laskun kanssa. 

 

Jäljennös päätöksestä 

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin ELY:lle. 

 

Ilmoitus päätöksen antamisesta 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan tietoverkossa. 

 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 

Päätöksestä kuulutetaan Kittilän kunnan tietoverkossa sekä Kittilä-lehdessä. 

 

 

18. MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän lupapäätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Muutoksenhakuohjeet ovat päätöksen liitteenä. 

 

 

 

 

Kittilässä 09.02.2022 

 

Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen puolesta 

 

 

Eila Örn 

ympäristösihteeri 

 

 

 

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen tai päätöksestä määrättyyn maksuun tyytymätön saa hakea niihin muutosta 
valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 

 

Valitusoikeus 
Valitusoikeus on: 
1) sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella; 
5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on lisäksi 
oikeus valittaa yleisen ympäristönsuojeluedun valvomiseksi sellaisesta päätöksestä, jolla Vaasan 
hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. 

 

Valitusaika 
Päätös on julkaistu kunnan tietoverkossa 15.2.2022. 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista tätä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen 
lähettämisestä. 
Valitusaika päättyy 24.3.2022. 

 
Valituksen toimittaminen 

Osoitetaan Vaasan Hallinto-oikeudelle 
 

Valitus on toimitettava osoitteeseen: 
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, 
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780 
Faksi: 029 56 42760 
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi 

 
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, 
sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun. 
Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 
mennessä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, 
on ilmoitettava: 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
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Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. 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. 

 

Valituskirjelmän liitteet 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, 
jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeuden taksan mukaisesti. 


