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VK Timber Oy:n tarkkailuohjelma, laadittu 18.12.2018, saapunut ELY-keskukseen
18.1.2019

TOIMINNANHARJOITTAJA JA OSOITE
VK Timber Oy
c/o Tervolan Saha ja Höyläämö Oy
Vuokilantie 5
95339 Tervola
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
VK Timber Oy:n puutavaran kyllästyslaitos sijaitsee Kittilän kunnassa noin kahdeksan
kilometriä kuntakeskuksesta itään Pitkäkummun sahaalueella, osoitteessa Kiistalantie
138. Pitkäkummun saha-alue muodostuu neljästä tilasta, jotka ovat Mutkala 261-40586-1, Mutkala II 261-405-86-3, Sahakumpu 261-405-85-1 ja Tukkikenttä 261-405-86-5.
Kyllästyslaitos sijoittuu tilalle Mutkala. Pitkäkummun saha-alueella sijaitsee
kyllästyslaitoksen lisäksi hakijan sahalaitos. Alueella on käytössä kaksi
biopolttokattilaa, joita käytetään hakijan omaan lämmöntuotantoon. Kattilat ovat
teholtaan 1 MW ja 1,5 MW.
ANNETUT PÄÄTÖKSET
Lapin ympäristökeskuksen on myöntänyt Kittilä Wood Oy:lle ympäristöluvan 27.2.2002,
Nro 3/2002, Dnro 1397Y0004.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myötänyt toiminnan muuttamiselle
ympäristöluvan 13.7.2018, Nro 70/2018/1, Dnro PSAVI/2778/2016
ESITETTY TARKKAILUOHJELMA
VK Timber Oy on toimittanut 18.12.2018 laaditun tarkkailuohjelman Lapin ELYkeskuksen hyväksyttäväksi 18.1.2019.
PYYDETYT LAUSUNNOT
Lapin ELY-keskus on pyytänyt 4.2.2019 Kittilän kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen kannanoton koskien esitettyä tarkkailuohjelmaa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 6.3.2019 antaman lausunnon mukaan sillä ei
ollut huomautettavaa tarkkailuohjelmaan.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi
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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Lapin ELY-keskus hyväksyy VK Timberin 18.12.2018 laaditun tarkkailuohjelman
esitetyn mukaisena. Tarkkailuohjelma koskee VK Timber Oy:n Kittilän
kyllästyslaitoksen pinta- ja pohjaveden tarkkailua.
PERUSTELUT
Lapin ELY-keskus katsoo, että laitoksen tarkkailu voidaan toteuttaa esitetyn
tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailupäätöstä hyväksyessään ELY-keskus on ottanut
huomioon voimassaolevan olevan ympäristöluvan ja siinä esitetyn saha- ja
kyllästämöalueen tarkkailun.
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tarkkailupäätös on voimassa toistaiseksi. Tarkkailuohjelmaa voidaan myöhemmin
muuttaa Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 64 §, 96 §
Hallintolaki (434/2003) 43-46 §
Valtion maksuperustelaki (150/92) 8 § ja 11 b §
Ympäristöministeriön asetus ELY-keskusten ja TE-toimistojen maksullisista suoritteista
(1372/2018)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu on 110 euroa.
Tarkkailusuunnitelman tai sen muutoksen hyväksymispäätöksestä peritään valtion
maksuperustelain (150/1992) ja valtioneuvoston asetuksen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna
2019 (1372/2018) mukainen maksu, joka on 55 €/h.
Tarkkailusuunnitelman tarkastamiseen ja yleisiin hallinnollisiin tehtäviin (päätös,
kuulutukset) on käytetty työaikaa ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueella kaksi (2) tuntia. Käsittelymaksu on siten 110 euroa.
Valtion maksuperustelain 11 b §:n mukaan maksua koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Maksuvelvollinen, joka katsoo, että maksun määräämisessä on
tapahtunut virhe, voi sen sijaan vaatia siihen kirjallisesti oikaisua Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun
määräämisestä. Maksua koskeva oikaisuvaatimusohje on päätöksen liitteenä.
LASKUN LÄHETTÄMINEN
Lasku lähetetään myöhemmin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös julkaistaan Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitustaululla
osoitteessa Hallituskatu 3 B, Rovaniemi sekä Kittilän kunnan virallisella ilmoitustaululla
osoitteessa Valtakatu 15, Kittilä. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa: www.elykeskus.fi → Lappi → Ajankohtaista → Kuulutukset → Ympäristö ja luonnonvarat.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta 30 päivän
kuluessa päätöksen julkipanosta. Oikaisuvaatimusosoitus on liitteenä.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TIEDOKSI

Kittilän kunta, ympäristönsuojeluviranomainen, sähköpostilla

LIITTEET

Tarkkailuohjelma, laadittu 18.12.2018 VK Timber Oy Kittilä
Oikaisuvaatimusosoitus LAP YS 02 PSAVI YSL
Maksua koskeva oikaisuvaatimusohje

sm/mk
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LIITE
OIKAISUVAATIMUSOSOITUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (527/2014) 64 §:n
NOJALLA TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN
Viranomainen, jolta oikaisua vaaditaan
Asianosainen, joka on tyytymätön tähän päätökseen, saa hakea siihen oikaisua kirjallisesti PohjoisSuomen aluehallintovirastolta.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa
julkipanosta.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava:
 oikaisua vaativa
 päätös, johon haetaan oikaisua ja miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua
 mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 postiosoite puhelinnumeroineen tai muu vastaava, johon asiaa koskevat ratkaisut
voidaan oikaisua vaativalle toimittaa.
Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen tekijänä on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, tämän laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
oikaisuvaatimuskirjelmä.
Oikaisuvaatimuksen liitteet
Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä:




päätös, johon oikaisua haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
valtakirja, jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää asiamies.

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON OIKAISUA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
SAA HAKEA MUUTOSTA VAASAN HALLINTO-OIKEUDELTA.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
postiosoite
käyntiosoite
puhelin
Faksi

Linnankatu 1-3, 90100 Oulu
PL 293, 90101 Oulu
0295 017 500
08 314 0110
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Sähköpostiosoite

kirjaamo.pohjois@avi.fi

LAP YS 02 PSAVI YSL
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