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YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITYSTYÖN 
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31 KOKOUKSESSA JÄTETTÄVÄT 
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EHDOTUS KUNTIEN VALTUUSTOILLE KEMIJÄRVEN, PELKOSENNIEMEN JA SALLAN 
KUNTIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITYSTYÖN JA SAVUKOSKEN 
KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN LAATIMISTYÖN ALOITTAMISEKSI 
 
 
Khall 8.4.2020 § 66 
    

Pelkosenniemen-Savukosken ympäristöterveyslautakunta 12.2.2020 
§ 10: 
 
Kunta voi ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla antaa 
ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 
paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia 
yleisiä määräyksiä (Ympäristönsuojelumääräykset). 
 
Määräykset voivat koskea toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla 
ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia; erityisen 
häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; toimintojen 
sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-
alueen ulkopuolella; sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön 
erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen 
maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai 
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon; 
sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja 
lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle 
haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan; valvontaa varten 
tarpeellisten tietojen antamista; vesien ja meriympäristön tilan 
parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen 
vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan 
tarpeellisia. 
 
Määräykset eivät voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 
rekisteröitävää toimintaa, ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaista 
koeluonteista toimintaa, ympäristönsuojelulain 120 §:ssä tarkoitettuja 
poikkeuksellisia tilanteita, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä eikä puolustusvoimien 
tai rajavartiolaitoksen toimintaa. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovaa sääntelyä.  
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa 
myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä 
mainituin perustein. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset on annettu Kemijärvellä vuonna 2013 
(KV 19.8.2013 § 85), Pelkosenniemellä vuonna 2011 (kv 22.6.2011 
§ 47) ja Sallassa vuonna 2012 (kv 15.11.2012 § 47). Savukoskella ei 
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ole annettu ympäristönsuojelumääräyksiä. Lainsäädännön 
muuttumisen vuoksi määräykset eivät ole kaikilta osin 
tarkoituksenmukaisia. Kuntien välillä on eroja määräysten 
tiukkuudessa. Määräyksissä on myös yksittäisiä kohtia, jotka ovat 
epätarkkoja tai tulkinnanvaraisia. Määräysten sisältö vaihtelee 
kunnittain, mikä osaltaan hankaloittaa kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen valvontatyötä ja aiheuttaa valvonta-
alueen sisäisiä eroja asukkaisiin kohdistuvien vaatimusten osalta.  
 
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän 
alueen asukkaiden oikeudellisen aseman selkeyttämiseksi ja 
yhdenmukaisen kohtelun edistämiseksi sekä 
ympäristönsuojeluviranomaisen viranomaistyön sujuvoittamiseksi 
ehdotetaan, että ao. kuntien valtuustot käynnistäisivät 
ympäristönsuojelumääräysten päivitys- tai valmistelutyön ja 
antaisivat sen tehtäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Kuntien tulee tiedottaa valmistelutyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan. 
 
Ympäristöterveyslautakunta esittää Kemijärven 
kaupunginvaltuustolle, Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle ja Sallan 
kunnanvaltuustolle, että nämä käynnistävät kunnan 
ympäristönsuojelumääräysten päivityksen ja antavat 
ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelun tehtäväksi 
ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii ao. kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisena. 
 
Ympäristöterveyslautakunta esittää Savukosken kunnanvaltuustolle, 
että se käynnistää kunnan ympäristönsuojelumääräysten 
laatimistyön ja antaa ympäristönsuojelumääräysten valmistelun 
tehtäväksi ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii Savukosken 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. 
 
Kuntien tulee tiedottaa päivitys- tai laatimistyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan.  
 

Lisätiedot: kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen, p. 040 157 7045 
 
Kunnanjohtajan esitys:  Kunnanhallitus päättää ympäristöterveyslautakunnan esityksen 

mukaisesti 
1) esittää Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle, että nämä käynnistää 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivityksen ja antaa 
ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelun tehtäväksi 
ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii ao. kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisena. 
2) tiedottaa päivitys- tai laatimistyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan.  
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Käsittely: - 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ympäristöterveyslautakunnan 

esityksen mukaisesti 
1) esittää Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle, että nämä käynnistää 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivityksen ja antaa 
ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelun tehtäväksi 
ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii ao. kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisena. 
2) tiedottaa päivitys- tai laatimistyön käynnistymisestä 
verkkosivuillaan.  

 
Tiedoksi:  Pelkosenniemen-Savukosken ympäristöterveyslautakunta 
 
Esityslistalle: Kunnanvaltuusto (kohta 1) 
  
    
 
Kvalt      

--- 
Kvalt 2.6.2020 
 

Kunnanhallituksen esitys: 
 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ympäristöterveyslautakunnan 

esityksen mukaisesti 
1) esittää Pelkosenniemen kunnanvaltuustolle, että nämä käynnistää 
kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivityksen ja antaa 
ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelun tehtäväksi 
ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii ao. kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisena. 
 

Käsittely: Pekka Nyman esitti, että päätökseen ei saa hakea muutosta, sillä 
päätös on valmistelua.  

 
Päätös: Kunnanvaltuusto päätti käynnistää kunnan 

ympäristönsuojelumääräysten päivityksen ja antaa 
ympäristönsuojelumääräysten päivityksen valmistelun tehtäväksi 
ympäristöterveyslautakunnalle, joka toimii ao. kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisena. Lisäksi muutoksenhakuoikeutta 
asiassa ei ole.  

 
Tiedoksi: Pelkosenniemen-Savukosken ympäristöterveyslautakunta 
 Kunnan ilmoitustaulu 
  
Muutoksenhaku: Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätös 

koskee kuntalain 136 §:n mukaista valmistelua ja täytäntöönpanoa. 
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Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta 
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: 
 
Pelkosenniemellä 16.6.2020 
 
Paula Paavilainen 
hallintosihteeri 
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Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin 
PELKOSENNIEMEN KUNTA     VALITUSOSOITUS 
KUNNANVALTUUSTO 
        
         
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
  

Kieltojen perusteet 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32 
 
 

 Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
 

Valitusviranomainen 
ja valitusaika 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
 
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: 
Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: 
PL  189, 90101 OULU 
Faksi: 029 56 42841 
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin:  029 56 42800 (vaihde) 
Virka-aika: 8.00-16.15 
Kunnallisvalitus, pykälät              Valitusaika 30 päivää 
26, 27, 28, 29 
 
 

          Hallintovalitus, pykälät                                       Valitusaika 30 päivää 
 
 

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite                          Pykälät 
Valitusaika 
 
 

  
 
Valitusaika alkaa  päätöksen tiedoksisaannista 

      Liitetään pöytäkirjaan
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Valituskirjassa on ilmoitettava                                                                                            
 - valittajan  nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
 - päätös, johon haetaan muutosta 
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
 - muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös 
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse 
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 
 

 
Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköisesti tai lähetin 
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ehtivät perille 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Käyntiosoite: 
Isokatu 4, OULU 
Postiosoite: 
PL  189, 90101 OULU 
Faksi: 029 56 42841 
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin:  029 56 42800 (vaihde) 
Virka-aika: 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet   
 
Valituskirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät 
 

 
Lisätietoja 

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) 2 §:ssä säädettyjä 
oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 
/1383), joka tuli voimaan 1.1.2019.  
 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa.  
 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, 
oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei 
myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §.ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely 
tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on 
tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen. 
 

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle  Liitetään pöytäkirjaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

