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Terveydensuojelulain 51  §:n mukainen määräys / Ivalon lukion liikuntasalin käyttökielto 

 

SOTEYMP § 7 Ympäristöyksikön johtaja 

  

 Inarin kunnan terveydensuojeluviranomainen on aistinvaraisten havaintojen 

ja kosteustutkimusten perusteella rajoittanut Ivalon lukion liikuntasalin 

käyttöä todennäköisen mikrobivaurion ja terveyshaitan vuoksi tammikuussa 

2017. PBM Oy:n viikolla 10/2017 ottamissa materiaalinäytteissä oli 

ScanLabin analyysiraportin mukaan toimenpiderajat ylittäviä määriä 

mikrobeja ja useita kosteus-/ mikrobivauriota indikoivia mikrobilajeja. 

Lattian tuulettuva, seinien viereltä avoin rakenne, mahdollistaa suoran 

yhteyden alapohjasta liikuntasalin sisäilmaan eli mikrobeista johtuva 

terveyshaitta on ilmeinen. 

 

 Ympäristöyksikön johtaja asetti saatujen lisätietojen perusteella lukion 

liikuntasalin käyttökieltoon viranhaltijapäätöksellä 28.3.2017. 

 

 Terveydensuojelulain (19.12.2014/1237) 27 §:n mukaan: Jos asunnossa tai 

muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, 

pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai 

muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa 

asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen 

johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on 

ryhdyttävä viipymättä.  

 

 Jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä 

vaaraa, haittaa ei voida korjata tai jos terveydensuojeluviranomaisen  määräystä haitan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain  mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä, terveydensuojelu- viranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan 

käyttöä. 

 

 Tässä pykälässä tarkoitettujen määräysten antamisen tulee perustua   terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja  luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai   havaintoihin. Terveyshaitan selvittämiseksi voidaan 

lisäksi antaa määräys rakenteen kuntotutkimuksen suorittamisesta. 

 

 TsL 51 §: Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa 

yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan 

poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi.  

  

 Kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa 

antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys 

on viipymättä saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen 

ratkaistavaksi. 

 

 Ympäristöyksikön johtajan esitys: 
 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto määrää 

Ivalon lukion liikuntasalin  käyttökieltoon ympäristöyksikön johtajan 

viranhaltijapäätöksen 28.3.2017 § 2  mukaisesti. 

 

 Päätös:  
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 Ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti ympäristöyksikön johtajan 

päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Uhkasakon asettaminen porojen vesialueelle ruokkimisen kieltävän 

ympäristönsuojelumääräyksen rikkomisesta johtuen/uhan tuomitseminen/uuden uhan 

asettaminen   

 

429/11.03.04.00/2013 

 

SOTEYMP § 13 Ympäristöyksikön johtaja  

 

 Inarin kunnan rakennusvalvontaviranomainen on toimittanut ympäristön-

suojeluviranomaiselle katselmustoimituksellaan dokumentoimaansa tietoa.  

Toimitettujen valokuvien ja paikkatietojen perusteella Paatsjoen paliskun-

nan alueella on ollut heinäpaali Inarijärven Kuoskervuonossa 17.4.2013. 

Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut syytä tehdä asian johdosta 

erillistä tarkastusta kohteelle. Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

ovat olleet voimassa 1.10.2009 lähtien. Niiden mukaan tapahtunut toiminta 

on kiellettyä: 

 

 14 § Porojen tarhaaminen ja ruokinta 

 

 14.1 Porojen tarhaaminen tai ruokkiminen vedenhankintakäytössä olevalle 

pohjavesialueelle on kielletty. 

 

 14.2 Porojen ruokinta vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä hei-

nällä tai muulla rehulla on kielletty. Ruokintapaikan ja puron, ojan, joen, 

lammen tai järven väliin on jäätävä vähintään 10 metrin levyinen suojavyö-

hyke (vrt. 12.3. §). Suojavyöhykkeen leveydessä on huomioitava myös tulva 

siten että vesi ei nouse 10 metriä lähemmäksi ruokintapaikkaa. 

 

 Ruokinnaksi ei katsota porojen kokoamisessa ja tokan kuljettamisessa vä-

häistä ja tilapäistä heinien käyttöä. 

 

 Paatsjoen paliskunnan ruokinnasta jääalueelle on annettu yksi päätös Vaa-

san hallinto-oikeudessa 29.9.2006.    

 

 Paatsjoen paliskuntaa on huomautettu tai kuultu jääalueelle ruokkimisesta 

6.3.2007, 29.1.2008 ja 11.3.2009.  

 

 Inarin kaikkia paliskuntia on lisäksi tiedotettu 2.6.2010, 20.4.2011 ja 

3.4.2012 kirjeillä ruokinta-asiasta sekä siihen liittyvästä ympäristönsuojelu-

määräyksestä. 

 

 Paatsjoen paliskunnalle on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä 

17.4.2013 dokumentoidusta paalista ja mahdollisista seurauksista jos kiel-

letty toiminta jatkuu. Kirjallinen vastine toimitettiin Inarin kunnan ympäris-

töyksikköön 17.5.2013. 
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 Kielletyn toiminnan jatkuessa ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdol-

lisuus määrätä ympäristönsuojelulain 84 §:n mukaisesti toiminnan lopetta-

misesta ja asettaa saman lain 88 §:n mukainen uhkasakko määräyksen nou-

dattamiseksi.  

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kieltää Paatsjoen 

paliskuntaa jatkamasta ympäristönsuojelumääräyksen 14.2 §:n vastaista 

porojen ruokintaa vesialueella (päävelvoite). 

 

 Päävelvoitteen laiminlyönnin varalle asetetaan 1000 € kiinteä uhkasakko. 

  

 Valitusosoitus 

 Vaasan hallinto-oikeus, hallintovalitus 

 

 Sovelletut säädökset 

 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 19, 84 ja 88 § 

 Uhkasakkolaki (1113/1990) 

 Hallintolaki (434/2003) 34 §  

 

 Käsittely: 
 Keskustelun aikana Meeri Nivasalo esitti Sisko-Mirja Jefremoffin kannatta-

mana, että päävelvoitteen laiminlyönnin varalle asetetaan 2000 € kiinteä 

uhkasakko. 

 

 Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus,  

  puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi äänestyksen, joka päätettiin  

  toimittaa nimenhuudolla. Hän teki seuraavan äänestysesityksen:  

  Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta, äänestävät "jaa", jos  

  "ei" voittaa, on Nivasalon ehdotus tullut päätökseksi. Äänestysesitys hyväk-

syttiin yksimielisesti.  

    

  Toimitetussa äänestyksessä annettiin 4 ääntä: 2 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä. Pois-

sa 1. 

  Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.  

  

  Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen puheenjohtajan äänen ratkaistessa 

ympäristöyksikön johtajan päätösehdotuksen.  

  

 Päätös:  

  Ympäristöjaosto hyväksyi ympäristöyksikön johtajan päätösehdotuksen.  

 

 __________  

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo-Nissilä,  

    puh. 0400 662 510  
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SOTEYMP § 8 Ympäristöyksikön johtaja  

 

 Ympäristönsuojeluviranomainen on saanut 17.2.2017 Metsähallituksen 

erätarkastajalta raportin vesistöjen päälle (jäälle) porojen ruokinnasta 

Paatsjoen paliskunnan alueella. Saatujen valokuvien ja paikkatietojen pe-

rusteella Paatsjoen paliskunnan alueella on harjoitettu edelleen porojen 

ruokintaa vesialueella. Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut syytä 

tehdä asian johdosta erillistä tarkastusta.  

  

 Korkein hallinto-oikeus on hylännyt 8.6.2015 antamallaan päätöksellä 

Paatsjoen paliskunnan valituksen määräyksestä lopettaa kielletty 

ruokintatoiminta ja sen tehosteeksi asetetusta uhkasakosta.  

 

 Paatsjoen paliskunnalle on annettu 21.2.2017 kirjeellä mahdollisuus esittää 

näkemyksensä Metsähallituksen erätarkastajan raportista ja mahdollisista 

seurauksista jos kielletty toiminta edelleen jatkuu. Kirjallinen vastine toimi-

tettiin Inarin kunnan ympäristöyksikköön 17.3.2017.  

 

 Vastineessa todetaan mm., että Metsähallituksen erätarkastajan raportti on 

tarkoitushakuinen ja paikkaansa pitämätön. Paliskunnan näkökulmasta 

maalle ruokkiminen raportissa yksilöidyillä alueilla ei ole mahdollista 

ilman kohtuutonta lisätyötä.  

 

 Kielletyn toiminnan jatkuessa ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdol-

lisuus määrätä ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisesti toiminnan lopetta-

misesta ja asettaa saman lain 184 §:n mukainen uhkasakko määräyksen 

noudattamiseksi.  

 

 Uhkasakkolain 10 §:n mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi 

tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä 

noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon 

tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva 

päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty 

noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. 

 

 Jo asetetun lainvoimaisen uhkasakon tuomitseminen ratkaistaan tällä 

päätöksellä, joten ei ole esteitä asettaa uutta uhkasakkoa.  

 

 Uhkasakon on oltava riittävä motivoimaan toiminnanharjoittaja 

noudattamaan annettua määräystä. 

 

 Sovelletut säädökset 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 175 §, 184 § ja 202 § 

 Uhkasakkolaki (1113/1990) 6-8 §, 10 § ja 12 §  

 Hallintolaki (434/2003) 34 §  
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 Valitusosoitus 

 Vaasan hallinto-oikeus, hallintovalitus 

 

 Oheismateriaali 

 KHO:n ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset 

 Kuuleminen ja vastine  

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää tuomita Paatsjoen 

paliskunnalle 26.11.2013 (§ 13) asetetun uhkasakon täysimääräisesti (1000 

euroa) maksettavaksi sekä asettaa uuden uhkasakkotehosteen 26.11.2013 (§ 

13) annetun määräyksen (päävelvoitteen) noudattamiseksi suuruudeltaan 10 

000 euroa. 

  

 Päätös:  

 Ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti ympäristöyksikön johtajan 

päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Uhkasakon asettaminen porojen vesialueelle ruokkimisen kieltävän 

ympäristönsuojelumääräyksen rikkomisesta johtuen 

 

174/11.03.04.00/2017 

 

SOTEYMP § 9 Ympäristöyksikön johtaja  

 

 Ympäristönsuojeluviranomainen on saanut 17.2.2017 Metsähallituksen 

erätarkastajalta raportin vesistöjen päälle porojen ruokinnasta Vätsärin 

paliskunnan alueella. Saatujen valokuvien ja paikkatietojen perusteella 

Vätsärin paliskunnan alueella on harjoitettu porojen ruokintaa vesialueella. 

Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut syytä tehdä asian johdosta 

erillistä tarkastusta. Inarin kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat olleet 

voimassa 1.10.2009 lähtien. Niiden mukaan tapahtunut toiminta on kiellet-

tyä: 

 

 14 § Porojen tarhaaminen ja ruokinta 

 

 14.1 Porojen tarhaaminen tai ruokkiminen vedenhankintakäytössä olevalle 

pohjavesialueelle on kielletty. 

 

 14.2 Porojen ruokinta vesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä hei-

nällä tai muulla rehulla on kielletty. Ruokintapaikan ja puron, ojan, joen, 

lammen tai järven väliin on jäätävä vähintään 10 metrin levyinen suojavyö-

hyke (vrt. 12.3. §). Suojavyöhykkeen leveydessä on huomioitava myös tulva 

siten että vesi ei nouse 10 metriä lähemmäksi ruokintapaikkaa. 

 

 Ruokinnaksi ei katsota porojen kokoamisessa ja tokan kuljettamisessa vä-

häistä ja tilapäistä heinien käyttöä. 

  

 Ympäristönsuojelumääräys on annettu Inarin kunnan vesistöjen tilan 

suojelemiseksi.  

 

 Inarin kaikkia paliskuntia on tiedotettu 2.6.2010, 20.4.2011 ja 3.4.2012 

kirjeillä ruokinta-asiasta sekä siihen liittyvästä ympäristönsuojelumää-

räyksestä.  

 

 Toiminnanharjoittajana paliskunnan selvilläoloselvollisuuteen kuuluu olla 

tietoinen toimialaansa koskevista määräyksistä ja rajoituksista ilmankin 

erillistä jatkuvaa tiedotusta. 

  

 Korkein hallinto oikeus on antanut toisesta vastaavasta Inarin kunnan 

alueella tapahtuneesta ruokintatoiminnasta päätöksen 8.6.2015. Päätöksessä 

hallinto-oikeus on päätynyt samaan lopputulokseen kuin kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen.  

 

 Vätsärin paliskunnalle on annettu mahdollisuus esittää näkemyksensä 

Metsähallituksen erätarkastajan raportista ja mahdollisista seurauksista jos 
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kielletty toiminta jatkuu. Kirjallinen vastine toimitettiin Inarin kunnan ym-

päristöyksikköön sähköpostina 16.3.2017. Paliskunnan poroisännän 

lähettämässä vastineessa todetaan mm., että Metsähallituksen erätarkastajan 

raportissa esitetyt havainnot pitävät paikkaansa. Poroisännän mielestä 

maalle ruokkimiseen liittyy kuitenkin enemmän epäkohtia kuin 

ruokkimisessa järvien jäälle.  

 

 Kielletyn toiminnan jatkuessa ympäristönsuojeluviranomaisella on mahdol-

lisuus määrätä ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisesti toiminnan lopetta-

misesta ja asettaa saman lain 184 §:n mukainen uhkasakko määräyksen 

noudattamiseksi.  

 

 Uhkasakon on oltava riittävä motivoimaan toiminnanharjoittaja 

noudattamaan annettua määräystä. 

 

 Sovelletut säädökset 

 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 175, 184 ja 202 § 

 Uhkasakkolaki (1113/1990) 

 Hallintolaki (434/2003) 31 ja 34 §  

 

 Valitusosoitus 

 Vaasan hallinto-oikeus, hallintovalitus 

 

 Oheismateriaali 

 Kuuleminen ja vastine 

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen kieltää Vätsärin paliskuntaa 

jatkamasta ympäristönsuojelumääräyksen 14.2 §:n vastaista porojen ruokin-

taa vesialueella (päävelvoite). 

 

 Päävelvoitteen laiminlyönnin varalle asetetaan 5000 euron kiinteä 

uhkasakko. 

  

 Päätös:  

 Ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti ympäristöyksikön johtajan 

päätösehdotuksen.  

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Viranhaltijapäätökset ajalla 1.1. - 21.5.2017 

 

SOTEYMP § 10 Ympäristöyksikön johtaja 

 

 Ohessa ympäristöyksikön viranhaltijoiden päätökset ajalta 1.1. - 21.5.2017. 

 

 Ympäristöyksikön johtajan ehdotus: 
 Merkitään tiedoksi. 

 

 Käsittely: 

 Kokouksessa jaettiin ympäristötarkastajan ja terveydensuojelutarkastajan 

tekemät päätökset. 

 

 Päätös:  

 Merkittiin tietoon. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. 

  

  

 

 Lisätietoja:  Ympäristöyksikön johtaja Minna Saramo,  

  puh. 0400 662 510  

 __________ 
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Muut esille tulevat asiat 

 

SOTEYMP § 11  

 Keskusteltiin lakimuutoksesta, joka siirsi maa-ainesasiat 

rakennusvalvontaviranomaiselta ympäristönsuojeluviranomaiselle 1.7.2016. 

Maa-aineslupien / ympäristölupien yhteiskäsittelyn  on todettu vievän 

paljon resursseja varsinaiselta ympäristönsuojelun viranomaistyöltä. 

Lakimuutos aiheuttaneekin tulevaisuudessa lisäresurssien tarvetta 

ympäristönsuojelun viranomaistoimintaan. 

 -------------------- 

 

Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 14.48. 
  
 
 


