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YMPTEKLT § 126 
Ympäristötarkastaja

Hakija
 Kuljetuspolar Oy
 Kempeleentie 7
 90400 Oulu

Asian vireilletulo
 Asia on tullut vireille 30.10.2019. Hakemuksesta on tuolloin pyydetty

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Lausunnossa
pyydettiin tarkentamaan pohjaveden korkeustietoja selvittämällä
korkeustiedot uuden asennettavan pohjavesiputken avulla. Tarkentuneiden
pohjavesitietojen perusteella hakijalta päädyttiin pyytämään uusi päivitetty
hakemus. Uusi hakemus jätettiin 4.6.2020.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

 Hanketiedot
Kuljetuspolar Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen
Sotkamon kunnassa Nimisenkankaalla sijaitsevalla kiinteistöllä Tipasoja
765-407-141-16. Sijaintikartta on esityslistan erillisenä liitteenä. Alueella on
ollut aiemmin maa-ainestenottoa. Viimeisin maa-aineslupa on päättynyt
30.7.2020. Kuljetuspolar Oy hakee nyt uutta lupaa hiekan ja soran
ottamiselle 10 vuodeksi määrälle 50 000 m3. Edellisen luvan mukaisia
maa-aineksia on otettu niin vähän, että aiemman ottoalueen kokoa ei ole
tarvetta juurikaan kasvattaa. Haettavan ottoalueen koko on 1,45 ha.

 Alueen nykytila ja maankäyttö 
Kainuun maakuntakaavassa alue on pohjavesialueen lisäksi merkitty
luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi harjualueeksi (ge-alue).
Alueen käyttöä suunniteltaessa tulee suunnittelumääräysten mukaan
erityisesti ottaa huomioon arvokkaan harjualueen geologiset ominaispiirteet
ja maisemalliset arvot. Alueella ei ole muuta kaavoitusta.

Lähin asutus sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä ottoalueen länsipuolella.
Noin 400 metriä suunnitellun ottoalueen itäpuolella on loma-asutusta
Syvä-Niminen järven toisella puolella. Kulku alueelle tapahtuu tieltä nro
19171 etelään kääntyvältä tieltä rakennettua kulkuyhteyttä ottoalueen
länsipuolelta.

 Pohja- ja pintavesiolosuhteet



Suunniteltu ottoalue sijaitsee Repokankaan vedenhankintaa varten tärkeällä
pohjavesialueella. Vanhassa luvassa alin sallittu ottotaso on ollut +177,0
(N60), ja vaadittu suojavahvuus pohjaveteen on ollut 6 metriä. Vanhan
luvan käsittelyyn pohjaveden pinnankorko on arvioitu ottoalueen itäpuolella
sijaitsevan järven vedenpinnan perusteella, pohjaveden pinnantasoksi on
arvioitu +171,6 (N60).
Tämän lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä hakijaa on pyydetty
asentamaan alueelle pohjavedenhavaintoputki, jotta pohjavedenpinnan
korkeus saadaan luotettavasti selvitettyä. Pohjavesiputkessa
pohjavedenpinta on asettunut korkoon +173.0 (N60). Kuuden metrin
suojakerroksen varmistamiseksi alin haettava ottotaso on +179,0 (N60).

 Ottotoiminta
Alueelta otettavien maa-ainesten määrä on 50 000 m3, ottoaika on 10
vuotta. Maa-aineksia varastoidaan ottoalueelle ennen niiden toimittamista
kulutuskohteisiin. Suunnitellun ottoalueen koko on noin 1,45 ha, josta
kokonaan ottamatonta aluetta on noin puolet. Otto ei ulotu lähelle
naapuritilojen rajoja. Lähimpänä oleva raja on pohjoispuolisen tiealueen
raja, johon on etäisyyttä noin 100 metriä. Ottoalueen reunat luiskataan
kaltevuuteen 1:3.

 Ympäristövaikutukset
Ottoalue ei puuston ja korkeuserojen vuoksi näy asutukselle eikä yleisille
tiealueille. Suunnitellulla otolla ei ole merkittävästi nykyistä suurempaa
haitallista vaikutusta alueen maisemaan, koska alue on suureksi osaksi
vanhaa ottoaluetta tai pintamaista kuorittua aluetta. Muotoilemalla luiskat
kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi alue saadaan sopeutettua ympäröivään
maisemaan. Otto on lisäksi melko pienimuotoista, joten merkittävää
vaikutusta maakuntakaavan mukaiseen ge-alueeseen ei ole. Hakemuksen
mukaan otolla ei ole haitallisia vaikutuksia pohjaveden laatuun tai määrään.
Alueella ei ole hakijan tietojen mukaan suojeltavia kasvi- tai eläinlajeja,
joiden elinympäristö tulisi säilyttää.

 Maisemointi ja jälkikäyttö
Vanhan ottoalueen maisemointi suoritetaan loppuun ottotoiminnan
alkuvaiheessa ja ottoaluetta maisemoidaan oton edetessä vaiheittain.
Ottoalueen reunat muotoillaan loivapiirteisiksi ja ympäristöön sopeutuviksi.
Luiskien kaltevuus on 1:3 tai loivempi.

Maisemointi- ja jälkihoitotyöt suoritetaan ympäristöministeriön ohjeistuksen
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009); Maa-ainesten kestävä käyttö)
mukaisesti, huomioiden pohjavesialueluokituksen mukaiset vaatimukset.
Mahdolliset karkeat, soraiset kohdat peitetään 20-30 cm paksuisella
hiekkakerroksella ja tilalta kuoritut pintamaat levitetään alueen pohjalle
kasvualustaksi. Tarvittaessa ottoalueelle tuodaan kasvualustaksi muualta
puhtaita pinta- ja kaivumaita, joiden puhtaus varmistetaan ja hyväksytetään
lupaviranomaisilla.



HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Kuuleminen
Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Sotkamon kunnan virallisella
ilmoitustaululla sekä Sotkamon kunnan nettisivuilla 7.11.-9.12.2019.

Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty erikseen tieto hakemuksen
vireilläolosta.

Muistutukset
Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot
Asia on tullut vireille 30.10.2019. Hakemuksesta on tuolloin pyydetty
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Lausunnossa
pyydettiin tarkentamaan pohjaveden korkeustietoja selvittämällä
korkeustiedot uuden asennettavan pohjavesiputken avulla. Tarkentuneiden
pohjavesitietojen perusteella hakijalta päädyttiin pyytämään uusi päivitetty
hakemus. Uusi hakemus jätettiin 4.6.2020. Ely-keskukselta pyydettiin
asiasta uudestaan lausuntoa uuden päivitetyn hakemuksen johdosta.

Ely-keskus toteaa 18.8.2020 toimittamassaan lausunnossa mm. seuraavaa:

 "Asian tausta ja toimintaympäristö
 Kuljetuspolar Oy hakee maa-aineslupaa soran ja hiekan ottamiseen

Sotkamon kunnassa, Nimisenkankaalla sijaitsevalla Tipasojan kiinteistöllä
765-407-141-16. Lupaa haetaan 50 000 ktr-m3 ottomäärälle kymmeneksi
vuodeksi. Yhtiölle on siirtynyt 30.6.2010 myönnetty maa-aineslupa samalle
kiinteistölle, mutta luvan mahdollistamasta määrästä on otettu vain pieni
osuus. Valtaosasta hakemuksen alaista aluetta pintamaat on poistettu.

 Kohdealue sijaitsee noin 30 km Sotkamon kunnan keskustaajaman
kaakkoispuolella. Lähin ympärivuotisessa käytössä oleva asuinrakennus on
noin 700 m ottoalueesta länteen ja lähimpään järven vastarannalla olevaan
loma-asutukseen on etäisyyttä noin 400 m.

 Esitetty ottoalue sijoittuu Repokankaan I-luokan pohjavesialueelle.
Muodostuma on luode-kaakkosuuntaiseen kalliomurroslaaksoon
kerrostunut pitkittäisharju, jonka ydinosan maa-aines koostuu hyvin
vettäjohtavasta karkeasta hiekasta ja soraisista välikerroksista.

 Repokankaan maaperämuodostuma on esitetty Kainuun maakuntakaavassa
2020 ge-merkinnällä, jolla tarkoitetaan valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelmaan kuuluvien alueiden lisäksi muita luonnon - ja
maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjuja.



Kuvaus toiminnasta
 Suunnitelmassa esitetyn ottoalueen pinta-ala on 1,45 ha. Lupaa haetaan

alimmillaan tasolle +179,0 m (N60) ulottuvaan maa-aineksen ottoon, mutta
lopullinen ottotaso määräytyy pohjavedenpinnasta tehtyjen havaintojen
perusteella. Hakemuksessa kerrotaan, että mikäli alueella varastoidaan
polttoaineita, sijoitetaan ne kaksoisvaipallisiin säiliöihin. Tankkausalue
pohjustettaisiin tiiviillä maa-aineksella, ja tarvittaessa käytettäisiin lisäksi
muovikalvoa.

 Ottoalue ei hakijan mukaan merkittävästi erotu maisemasta korkeuserojen
ja suojaavan puuston vuoksi. Rinteet kerrotaan luiskattavan kaltevuuteen
1:3 tai loivemmiksi, jotta ottoalue sopeutuisi maisemaan toiminnan
päätyttyä. Vanhat maa-ainestenottoalueen osat maisemoitaisiin jo
lupakauden alkuvaiheessa, ja muutenkin jälkihoitotöitä tehtäisiin vaiheittain
oton edetessä. Jälkikäyttömuodoksi on ilmoitettu metsätalous.

Kainuun ELY-keskuksen näkemys maa-ainesluvasta
 Toiminnanharjoittaja on hakemuksessa esittänyt, että alimmillaan tasolle

+179 m (N60) ulottuvalla maa-aineksenotolla pohjavedentason yläpuolelle
jäisi vähintään 6 m paksuinen suojaava maa-kerros. Alueelle on
huhtikuussa 2020 asennettu pohjaveden seurantaputki, ja asennuspäivänä
pohjavedenpinnan tasoksi mitattiin +172,56 (N60). Koska pohjavesiputkissa
voi vielä asennuspäivän jälkeen tapahtua vedenpinnan kohoamista, on
pohjavedenpinnan taso varmistettava neljästi vuodessa, ja alinta ottotasoa
on tarvittaessa korotettava siten, että 6 m suojakerros saavutetaan kaikissa
tilanteissa.

 Hakemuksessa todetaan, ettei hakijan tiedossa ole suojeltavia kasvi- tai
eläinlajeja, joiden elinympäristö tulisi säilyttää, eikä niitä ole myöskään
edellisen maa-aineslupapäätöksen perusteella. Kainuun ELY-keskus
muistuttaa käyttämään hakemuksissa aina tuoreinta käytettävissä olevaa
tietoa. Tietokannat päivittyvät inventointien ja kansalaishavaintojen
toimittamisen seurauksena, ja edellisestä lupaprosessista on kulunut
kymmenen vuotta. Lajihavaintoja voi nykyään selata muun muassa
lajitietokeskuksen ylläpitämässä tietokannassa verkko-osoitteessa
https://laji.fi/, minkä lisäksi tarkempia kartoitustietoja voi saada
maksullisella tietopalvelupyynnöllä ELY-keskusten
luonnonsuojeluasiantuntijoilta. 5.8.2020 tehdyn laji.fi-tarkkailun
perusteella kohdealueella ei ole tehty havaintoja suojelutoimia vaativista
eliölajeista.

 Harjualueen luonnon- ja maisemansuojelullisen merkityksen vuoksi
jälkihoito on suunniteltava erityisen huolellisesti, ja maa-aineksia on
otettava maisemoinnin edellytykset huomioiden jo toimintavaiheessa.

 Lupahakemuksessa kohteella ei ole esitetty harjoitettavan maa-ainesten
murskausta. Mikäli se kuitenkin myöhemmin katsotaan tarpeelliseksi



toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain 4. luvun 28 §:n perusteella
ympäristöluvan.

 Maa-ainesluvassa tulee huomioida jo mainitun lisäksi ainakin seuraavat
seikat;

 - Ottamistasoa tulee tarkkailla alueelle sijoitetuista, valtakunnalliseen
korkeusjärjestelmään sidotuista korkeusmerkeistä.

 - Alueelle asennetusta pohjavesiputkesta on pohjaveden pinnankorkeuden
seurannan lisäksi otettava seurantanäyte kolme kertaa luvan aikana,
viimeisen kerran luvan päättymisvuonna. Näytteestä on määritettävä
ainakin haju, maku sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti,
nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt.

 - Siirtokalustoa ei tule tankata tai huoltaa pohjavesialueella.

 - Poltto- ja voiteluaineita tai kemikaaleja saa käsitellä ainoastaan
tarkoitusta varten käytettävällä alueella, jolla on tiivistetty maapohja ja
nesteitä läpäisemätön, reunoiltaan korotettu suojaus. Tankkaukset tulee
tehdä työvuorojen alussa, jotta mahdollisimman pieniä määriä polttoaineita
jää vartioimattomana alueelle työaikojen ulkopuolella. Hakijan on
annettava tästä toimintaohjeet myös omalle henkilökunnalleen ja
mahdollisille urakoitsijoille.

 - Työkoneiden ajoneuvokohtaisen öljyntorjuntakaluston on oltava
käyttökunnossa.

 - Suojarakenteettomien öljysäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueelle ei ole
sallittua. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä, ja
mahdollisista öljyvahingoista on ilmoitettava välittömästi
pelastuslaitokselle.

 - Maa-aineksenotto on järjestettävä turvalliseksi alueella liikkujille
toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

 - Maisemointityöt on hoidettava vaiheittain luvan voimassaolon aikana, ja
täyttöihin on ensisijaisesti käytettävä alueelta peräisin olevaa ja sinne
läjitettyä maa-ainesta. Metsittäminen on suoritettava kuten
ympäristöministeriön oppaassa Maa-ainesten kestävä käyttö
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009 ohjeistetaan).

 - Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen
määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä.
Tiedot toimitetaan sähköisesti Notto-rekisteriin.

Hakijan kuuleminen



 Hakijaa kuultiin ELY-keskuksen 12.12.2019 antaman lausunnon johdosta.
ELY-keskuksen 18.8.2020 antaman lausunnon johdosta ei katsottu olevan
tarpeen kuulla hakijaa.

YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN LAUTAKUNNAN RATKAISU
Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Kuljetuspolar Oy:lle
maa-ainesten ottoluvan tilalle Tipasoja 765-407-141-16. Ottamisessa tulee
noudattaa lupahakemusta sekä siihen liittyvää ottamissuunnitelmaa sekä
seuraavia lupamääräyksiä.

1. Ottamisalue on merkittävä maastoon selvästi näkyvin merkein siten, että
merkit säilyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa
myös talviaikoina. Alueelle on sijoitettava 1-2 valtakunnalliseen
korkeusjärjestelmään sidottua korkomerkkiä, joista ottamistasoa tulee
seurata.

2. Alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta on mitattava
pohjaveden pinnankorkeus neljä kertaa vuodessa. Pohjaveden
havaintoputkesta on lisäksi otettava seurantanäyte kolme kertaa luvan
aikana, viimeisen kerran luvan päättymisvuonna. Näytteestä on määritettävä
ainakin haju, maku sameus, väri, pH, happi, sähkönjohtavuus, sulfaatti,
nitraatti, kloridi, polttoainehiilivedyt ja mineraaliöljyt.

3. Maa-ainestenotto on järjestettävä siten, että alue on turvallinen alueella
liikkujille toiminnan aikana ja sen päätyttyä.

4. Poltto- ja voiteluaineita tai kemikaaleja saa käsitellä ainoastaan
tarkoitusta varten käytettävällä alueella, jolla on tiivistetty maapohja- ja
nesteitä läpäisemätön, reunoiltaan korotettu suojaus. Suojarakenteettomien
öljysäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueelle ei ole sallittua.
Tankkaukset tulee tehdä työvuorojen alussa, jotta mahdollisimman pieniä
määriä polttoaineita jää vartioimattomina alueelle työaikojen ulkopuolella.
Hakijan on annettava tästä toimintaohjeet myös omalle henkilökunnalleen ja
mahdollisille urakoitsijoille. Siirtokalustoa ei tule tankata pohjavesialueella.
Työkoneissa tulee olla käyttökunnossa oleva ajoneuvokohtainen
öljyntorjuntakalusto.

5. Valmiutta öljyntorjuntatoimenpiteisiin on ylläpidettävä.
Työskentelyalueella tulee olla saatavilla imeytysainetta. Mahdollisen
vahingon sattuessa on välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimiin ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tarvittaessa vahingosta on ilmoitettava
pelastuslaitokselle. 

6. Ottaminen on toteutettava niin, että pohjaveteen jää aina vähintään
kuuden metrin vahvuinen suojakerros.

7. Maisemointityöt on tehtävä vaiheittain luvan voimassaolon aikana.



Luiskissa ja täytöissä tulee ensisijaisesti käyttää alueelta peräisin olevaa ja
sinne läjitettyä maa-ainesta. Mikäli alueen maisemointiin on kuitenkin
tarpeen käyttää muualta tuotavaa maa-ainesta niiden käyttämisestä on
etukäteen sovittava valvovan viranomaisen kanssa. Metsittäminen on
suoritettava kuten ympäristöministeriön oppaassa Maa-ainesten kestävä
käyttö (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) ohjeistetaan.

8. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava vuosittain otetun maa-aineksen
määrä ja laatu lupaviranomaiselle tammikuun 31. päivään mennessä. Tiedot
toimitetaan sähköisesti Notto-rekisteriin.

9. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä
valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen suorittaa lopputarkastuksen
ottamistoiminnan päättymisen jälkeen tai luvan voimassaoloajan kuluttua
umpeen.

Luvan voimassaolo
Tämä lupapäätös on voimassa 10.11.2030 saakka, johon mennessä myös
maisemointityöt on oltava tehtynä.

Vakuus
Hakijan tulee asettaa  7750 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus
lupamääräyksissä ja ottamissuunnitelmassa määrättyjen toimenpiteiden
suorittamisesta. Vakuuden suuruus määräytyy Sotkamon kunnan ympäristö-
ja teknisen lautakunnan 5.2.2020 § 22 vakuuden määrittämistä koskevan
päätöksen perusteella. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään yhden
vuoden tämän päätöksen voimassaolon jälkeen.

Lupahakemuksen maksu
 Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Sotkamon kunnan ympäristö- ja

teknisen lautakunnan 18.2.2015 § 26 hyväksymän maa-ainestaksan
mukaisesti 728 euroa.

 Naapurien kuulemisesta peritään 39 euroa/kuultava naapuri, eli 390 euroa.

Vuotuinen valvontamaksu
 Vuosittainen maa-ainestenoton valvontamaksu määräytyy kulloinkin

voimassa olevan maa-ainestaksan mukaan. Vuoden 2020 valvontamaksu on
215 euroa.

 Päätöksen perustelut
Hakija on esittänyt asianmukaisen hakemuksen ja ottamissuunnitelman.
Ottamistoiminnasta ei aiheudu MAL 3 §:n tarkoittaman kauniin
maisemankuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista eikä sellaisia huomattavia
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai
muuten vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai



antoisuuden vaarantumista, jotka rajoittavat ainesten ottamista alueella.

Maa-aineslain mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos
asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen
järjestely ole ristiriidassa laissa säädettyjen rajoitusten kanssa, kun lisäksi
otetaan huomioon annetut lupamääräykset, maa-aineslupa on MAL 6 §:n
mukaan myönnettävä.

Vastaus lausuntoihin
Lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupaharkinnassa sekä
lupamääräyksissä.

Sovelletut oikeusohjeet
Maa-aineslaki (555/1981)
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008)

Lisätietoja asiasta antaa ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-7502
179 tai taina.huttunen@sotkamo.fi. 

Tekninen johtaja
Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun maa-ainesluvan

Kuljetuspolar Oy:lle tilalle Tipasoja 765-407-141-16 edellä esitetyn
mukaisesti.

Päätös Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan ehdotuksen. 
______

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

 Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sotkamon kunnan internetsivuilla.

Otteet Kuljetuspolar Oy
 Kainuun ELY-keskus
 Ympäristötarkastaja

 TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
 Isokatu 4 (PL 189)
 90100 Oulu (90101 Oulu)
 sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
 faksi; 029 56 42841
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  



Valitusaika 8.10.-9.11.2020

 Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen
valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse
toimitettava valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä
päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota.

 Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

 Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
 - valittajan nimi ja kotikunta
 - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat
    ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
 - päätös johon haetaan muutosta
 - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

 Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on
valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 Valituskirjelmän liitteet

 Valituskirjelmään on liitettävä:
 - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös 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.

 Maksu
Valittajalta peritään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden
oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 §:n
nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. 


