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Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski  
 
Asia 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla kunnalla on mahdollisuus 
antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia 
paikallisista olosuhteista johtuvia kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. 
Määräykset voivat koskea muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla 
luvanvaraista, rekisteröitävää tai ilmoitusvelvollista toimintaa taikka 
puolustusvoimien toimintaa. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista 
sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta johtuvia haittoja. 
Ympäristönsuojelulain 202 §:n 1 mom mukaan 
ympäristönsuojelumääräykset antaa kunta. Määräysten antamisoikeus on 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksessa 
1.1.2015 § 13 annettu ympäristö ja terveyslautakunnan tehtäväksi. 
 
PoSan jäsenkuntia koskevat nykyiset ympäristönsuojelumääräykset on 
hyväksytty PoSan ympäristö- ja terveyslautakunnassa 21.12.2011 § 23 ja 
ne tulivat voimaan 1.2.2012. Ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen 
on tullut ajankohtaiseksi lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten 
vuoksi. Ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan 1.9.2014 ja lain 
voimaantulon jälkeen on tullut muutoksia mm. Jätevesien käsittely ja 
johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (19/2017) ja sen 
perusteella annettu uusi hajajätevesiasetus (157/2017).  Lisäksi 
ympäristönsuojelulakiin on tullut uutena mm. yleinen ilmoitusmenettely 
(1166/2018).  
 
Ympäristönsuojelumääräysten muutosehdotukset 
Luku 3 Maatalouden päästöjen rajoittaminen, 10 § Lannoitteiden käyttö 
pohjavesialueella; poistettiin kuivalannan levittämiskielto pohjavesialueella 
ja lisättiin määräys vesistöjen ranta-alueilla tapahtuvasta lannoitteiden,  
lannan ja virtsan käytöstä.  
 
Luku 4 Jätteet, 11 § Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa ja 12 § 
Rakennusten polttaminen ovat uusia määräyksiä. 
 
Luku 5 Kemikaalien käsittely ja varastointi, 14 § Öljy- ja kemikaalisäiliöiden 
tarkistaminen ja15 § Nestemäisten kemikaalien säilyttäminen ja varastointi 
ovat uusia määräyksiä. 
 
Luku 6 Ilmansuojelu ja pölyn torjunta, 18 § Kunnostus- ja puhtaanapitotyöt, 
määräystä täsmennettiin sekä poistettiin määräys lehtipuhaltimen ja 
vastaavien laitteiden käytöstä. Haju- ja savukaasupäästöjä koskeva 
määräys poistettiin kokonaisuudessaan. 
 
Luku 7 Melun torjunta, 19 § Poikkeaminen ympäristönsuojelulain 118 §:n 
mukaisesta melua ja tärinää koskevasta ilmoitusmenettelystä, lisättiin 
kertaluontoisen kiviaineksen murskaustoiminta.  
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Asian käsittely 
Luonnos perusteluineen on ollut nähtävinä PoSan verkkosivuilla 21.1. – 
28.2.2020. PoSan jäsenkuntia koskevasta ympäristönsuojelumääräysten 
luonnoksesta perusteluineen on pyydetty lausunnot jäsenkunnilta, 
Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, MTK-Satakunnalta sekä 
pelastusviranomaiselta. Kuntalaisille on varattu mahdollisuus lausua 
mielipiteensä asiasta.  
 
Lausunnot 
Satakunnan pelastuslaitos toteaa 10.2.2020 päivätyssä lausunnossaan 
mm. seuraavaa: 
Öljyvahingoista ei ole mainintaa uusissa ympäristönsuojelumääräyksissä. 
Öljyvahinkojen torjuntaa koskee myös Pelastuslain muutos 111 a §. 
Pelastuslaitoksen mukaan ympäristönsuojelumääräykset ja velvoitteet on 
esitetty Ympäristösuojelulain 527/2014 22 §, johon uudet 
ympäristönsuojelumääräykset perustuvat. Tämä tulee huomioida myös 
öljyvahinkojen osalta. 
14 § Tarkastusvelvoite kaikille öljy- ja kemikaalisäiliöille voi tuoda 
valvontaviranomaisille suuren työmäärän. 
15 § Tässä tulisi huomioida myös kiinteät kemikaalit ja esimerkiksi akut. 
Olisiko hyvä puhua yleisesti kemikaalien ja ongelmajätteiden 
varastoinnista. Lisäksi tulisi olla maininta, että valuma-altaan tulee kestää 
ja pitää sisällään kyseinen kemikaali, jota kohteessa varastoidaan. 
16 § Olisi hyvä lisätä kohta, että maanalaisen öljysäiliön poiston 
yhteydessä olevaa kuoppaa ei saa peittää ennen 
ympäristösuojeluviranomaisen lupaa. 
 
Karvian kunnanhallitus esittää 2.3.2020 antamassaan lausunnossa 
seuraavia muutoksi tai lisäyksiä: 
5.3 § Etäisyys vaatimus 5 m tarkoittaa käsittelylaitteiston etäisyyttä, ei 
purkupaikkaa. 
9.3 § Jätevedet tulee jätevedenkäsittelyjärjestelmästä johtaa 
pohjavesialueen ulkopuolelle.  
10.1 § Levityskielto myös vedenottamoiden läheisyydessä. 
10.2 § Karvianjoen vesistön lisäksi myös muiden vesistöjen ranta-alueet 
10.3 § Lannoitteet tulee levittää sulan maan aikana ja asianmukaisella 
kalustolla.  
Luku 5 Maalämmön ja vesistöstä otettavan lämmön käyttöönotossa 
putkistossa johdettava aine ei saa olla terveydelle tai ympäristölle. 
vaarallista (säilytetään voimassa olevien määräysten mukaisesti, § 7.3) 
17.1 § Hiekoitushiekan pääsy viemäriin tulee estää. 
Luku 6 Haju- ja savukaasupäästöjä koskeva rajoitus (säilytetään voimassa 
olevien määräysten mukaisesti, § 12) 
 
MTK Satakunta esittää 10.3.2020 päivätyssä lausunnossaan seuraavia 
muutoksia tai lisäyksiä: 
6 § Pykälään tulisi lisätä kohta, jonka mukaan lautakunta voi 
yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää poikkeuksen esitettyihin 
talousvesien käsittelyvaatimuksiin, mikäli niiden toteuttamista on teknisesti 
tai muutoin erityisestä syystä pidettävä kohtuuttomina. 
10 § Pykälässä ei ole käsitelty jätevesilietepohjaisten lannoitevalmisteiden 
käyttöä. Ne sisältävät puhdistuksesta huolimatta monia haitallisia aineita, 
joiden vaikutuksista ei ole tietoa ja joiden päätyminen peltoon 
kiintoaineeseen tiivistetyssä muodossa vaarantavat 
elintarviketuotantomme puhtautta. 
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14 § MTK-Satakunta pitää tätä pykälää liian laajana ja maatiloille 
kohtuuttoman kalliina vaatimuksena. Käsityksemme mukaan tapahtuneet 
öljyvahingot ovat johtuneet letkuvuodoista, huolimattomuudesta, 
varkauksista tai muista syistä, eivät varsinaisesti säiliövuodoista. 
Esitämme, että tarkastusvelvoitetta ei uloteta säiliöihin, joissa on allas ja/tai 
mahdollisesti suojakatos tai kyseessä on kaksoisvaippasäiliö. 
 
MTK Kankaanpää esittää 14.3.2020 päivätyssä lausunnossaan 
seuraavaa: 
Öljysäiliöiden tarkastusvaatimusta pidetään maatiloille liian kalliina ja 
kohtuuttomana vaatimuksena. Lausunnossa esitetään, että 
tarkastusvelvoitetta ei uloteta säiliöihin, joissa on tai joihin rakennetaan 
valuma-allas, joka estää öljyvahingot ympäristöön tai kyseessä on 
kaksoisvaippasäiliö. Lisäksi esitetään 2-3 vuoden siirtymäaikaa, jossa 
ajassa tiloilla on mahdollista jojo teettää alan yrityksellä säiliötarkastus / 
kunnostus tai rakentaa valuma-altaallinen varastopaikka öljysäiliöille.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 17.3.2020 päivätyssä lausunnossa 
todetaan seuraavaa: 
Määräysten kohdentuminen on esitetty karttaliitteillä ja sellaisella 
tarkkuudella, että valvonta on mahdollista. Lausunnolla oleva luonnos 
perusteluineen on niukka, mutta selkeä. Ympäristönsuojelumääräykset 
eivät voi olla ristiriidassa ympäristönsuojelulain eikä sen perusteella 
annettujen säädösten kanssa. Määräyksissä on asianmukaisesti otettu 
huomioon ympäristönsuojelumääräysten suhde muihin kunnallisiin 
määräyksiin. 
 
ELY-keskus esittää huomioitavaksi seuraavia asioita:  
Perusteluista olisi hyvä käydä ilmi vesien tila ja siihen perustuvat 
mahdolliset tiukemmat vaatimukset.  
 
Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitettujen järjestelmiä koskeva määräys 
olisi hyvä ottaa ympäristönsuojelumääräyksiin. Maalämmön 
hyödyntämiseen tarkoitettujen järjestelmiä ei tule sijoittaa vedenhankinnan 
kannalta tärkeille tai vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. 
Maalämpöputkien ja -kaivojen rakentaminen pohjavesialueilla olisi tarpeen 
selkeästi kieltää sekä 1- ja 2- luokan pohjavesialueilla mukaan lukien 
luokat 1E ja 2 E. Tässä yhteydessä huomioitakoon, että KHO:n 
vuosikirjapäätös (KHO:2019:37), jossa todettiin, että ko. tapauksessa 
pohjaveden muodostumisalueella sijaitseva yksittäinen energiakaivo voi 
lisätä pohjaveden pilaantumisvaaraa vedenhankintaan soveltuvalla 2- 
luokan pohjavesialueella. Hankkeesta pohjaveden laadulle pohjaveden 
muodostumisalueella aiheutuvaa vaaraa oli vesilain mukaisessa 
intressivertailussa haittoja arvioitaessa pidettävä huomattavana haittana. 
Selvyyden vuoksi KHO myös totesi, että pohjavesialueen luokituksen 
muutoksella 1- luokasta 2-luokkaan ei ollut pohjaveden pilaamiskiellon 
kannalta merkitystä. Pohjavesialueen ulkorajan ja pohjavesialueen 
varsinaisen muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle tulisi ennen 
rakentamista hankkia ympäristönsuojelulain mukaisen valtion 
valvontaviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan tarpeellisuudesta. 
Yksittäistapauksessa maalämpöjärjestelmän rakentamiseen voi edelleen 
olla mahdollista hakea poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä 
esimerkiksi tapauksessa, jossa kohde sijoittuu pohjavesialueen reunalle ja 
kohteessa havaitaan olevan hydraulista yhteyttä rajoittavia kalliokynnyksiä.  
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Lannoitteiden käytöstä Karvianjoen ranta-alueita koskeva 
lannanlevitysrajoitus on perusteltu. Vesienhoidon tavoitteiden 
toteutumiseksi vastaavan rajoituksen lisäämistä määräyksiin tulisi harkita 
muidenkin vesistöjen ranta-alueille meri mukaan lukien. Lannoitteiden 
käyttöä koskeviin määräyksiin pohjavesialueella tulisi lisätä, esim. että 
"Muutoin lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys 
pohjavesialueelle on sallittu vain pohjaveden varsinaisen 
muodostumisalueen ulkopuolella ja korkeintaan sellaisina määrinä kuin 
kasvin ravintotarve edellyttää ja ainoastaan, jos se ei aiheuta pohjaveden 
pilaantumisvaaraa". Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan 
käyttää lannoitteena pohjavesialueilla sijaitsevilla pelloilla, jos esimerkiksi 
maaperätutkimukset tai riittävät tiedot pohjavesialueista tai 
maaperätutkimukset osoittavat, ettei käytöstä aiheudu pohjaveden laadulle 
riskiä. Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on ensisijaisesti 
toiminnanharjoittajan vastuulla. Harkita voisi myös määräyksiä 
eläintenpitoon liittyen lantavarastojen, eläinsuojien ja eläinten ulkotarhojen 
sijoittamisesta, jotta haju- ym. haittoja asutukselle voitaisiin ennakolta 
hallita. Mikäli varsinaiset määräykset halutaan esittää lyhyesti, 
perusteluissa voi tuoda esiin määräyksen tarkentavaa sisältöä.  
 
Jätevesistä aiheutuvien haittojen estämiseksi olisi hyvä määritellä 
tiukemmat puhdistustehovaatimukset kuin mitä valtioneuvoston asetus 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
edellyttää taajaan asutuilla alueilla (taajamat, tiiviit kyläalueet, joita ei ole 
viemäröity ja joilla tonttikoko on alle 0,5 ha). Näillä alueilla usein on tai on 
odotettavissa jätevesistä aiheutuvia haittoja.  
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä, joka on mainittu 14 §:ssä, olisi 
kansalaisen näkökulmasta hyvä vielä tarkastusvälien osalta perusteluissa 
avata, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 
 
Sisällysluettelon luvussa 2 on mainittu jätevesien käsittely ja mm. luvun 
sisällössä mainitut talousjätevesi ja talousvesi tulee tarkistaa luvun 
otsikkoa vastaavaksi. 
 
MTK Satakunta antoi 6.4.2020 vielä täydennyksen 10.3.2020 päivättyyn 
lausuntoonsa, koskien10 §:n tekstiä, Karvianjoen vesistön ranta-alueilla 
lannan ja virtsan käyttö on kielletty 15 metriä lähempänä vesistöä. 
MTK-Satakunta ei voi hyväksyä näin voimakasta rajausta lannoitteiden 
käytölle 15 metrin etäisyydellä vesistöistä kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksissä. Katsomme, että nitraattiasetuksen ehdot 
riittävät tältä osin.  
 
Suomessa on kaikkia viljelijöitä velvoittava 3 metrin suojakaista käytössä 
vesistöjen varsilla. Lisäksi ympäristökorvausjärjestelmässä on ollut 
valittavissa yhtenä lohkokohtaisena toimenpiteenä suojavyöhykkeen 
perustaminen vesistön varrelle. Jos tällainen 15 metrin 
totaalilannoituskielto kuitenkin otetaan PoSa:n 
ympäristönsuojelumääräyksiin, on myös orgaaniset lannoitevalmisteet 
otettava mukaan tasapuolisuuden vuoksi. Lannan osalta on muistettava, 
että kyse ei ole pelkästään ravinteista, vaan myös mm. mikrobeista. Tämä 
saattaa olla keskeinen syy alkuperäiseen ehdotukseenne.  
 
Lannoitevalmisteet on hygienisoitu, mutta niiden mukana voi tulla 
orgaanisia ja muita haitta-aineita. Maatalouden 
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ympäristökorvausjärjestelmässä on tosiaan yhtenä toimenpiteenä 
suojavyöhykkeiden perustaminen vesistöjen varsille. Ne on myös otettu 
mukaan vesipuitedirektiivin edellyttämiin vesienhoito-ohjelmiin yhtenä 
maatalouden vesiensuojelutoimenpiteenä tavoitemäärän mukaisesti 
(tavoitteena eroosioherkimmät kohteet). Jos Suomessa otettaisiin 
laajemmin käyttöön 15 m:n ravinteiden käyttökielto kunnallisissa 
ympäristönsuojelumääräyksissä, poistuisi tukipuolelta peruste maksaa 
korvausta suojavyöhykkeelle. Vain osalla vesistöjen varsista on leveä 
luonnontilainen kaista, joten tällainen kokonaisvaltainen lannoituskielto 15 
metrin etäisyydellä poistaisi olosuhteissamme runsaasti peltoa 
vajaakäyttöön. Suomessa on vähän peltoa suhteessa pinta-alaan, vain n. 7 
%. Vesistöäkin on enemmän. Lisäksi peltolohkot ovat keskikooltaan pieniä 
ja sijaitsevat hajallaan. Näin voimakas rajoitus on tätäkin taustaa vasten 
ajateltuna kohtuuton. 
 
Siikaisten kunnan Elinvoimalautakunta toteaa 19.2.2020 antamassaan 
lausunnossa, että PoSan ympäristönsuojelumääräyksistä ei ole 
huomautettavaa. 
 
Ympäristönsuojelumääräyksistä on annettu yksi mielipide, jossa todetaan 
mm., että ehdotettu 15 m on väärää tietoa ja ei täten perustu nitraatti 
asetuksen ehtoihin ja toteutuessaan asettaisi Pohjois-Satakunnan viljelijät, 
erityisesti luonnonmukaista viljelyä harjoittavat viljelijät 
epäoikeudenmukaiseen asemaan, sillä luonnonmukainen tila ei voi 
lannoittaa vesistöjen reunamaita mineraalilannoitteilla. Lietteen 
sijoittamisen tuki tulisi pienenemään. Pohjavesialueiden suhteen tulisi 
myös soveltaa vallalla olevaa lainsäädäntöä. Muistutuksessa vastustetaan 
15 m etäisyyttä sekä tiukennuksia pohjavesialueilla.  
 
Lausuntojen perusteella ympäristönsuojelumääräyksiin tehtiin tarkennuksia 
ja korjauksia. Muutokset koskivat pykäliä 10 Lannoitteiden käyttö ranta- ja 
pohjavesialueilla, 14 Öljy- ja kemikaalisäiliöiden tarkastaminen, 15 
Nestemäisten kemikaalien säilyttäminen ja varastointi ja 17 
Maalämpöjärjestelmät.   Muutokset ovat liitteenä olevissa 
ympäristönsuojelumääräyksissä esitetty punaisella. 
 

Valmistelijan esitys Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja 
terveyslautakunta hyväksyy esityslistan liitteenä olevat PoSan 
ympäristönsuojelumääräykset (27.5.2020) esitetyn mukaisesti. 
Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.7.2020. 
 

Esittelijän ehdotus Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja 
terveyslautakunta päättää hyväksyä PoSan ympäristönsuojelumääräykset 
valmistelijan esityksen mukaisesti.  
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja antaa Ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski puh. 044 577 3334, 
etunimi.sukunimi@eposa.fi  

_______________ 
Otteen oikeaksi todistaa Kankaanpäässä 1.6.2020 
 
 
Jaana Jyräkoski 
pöytäkirjanpitäjä 
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Muutoksenhakukielto ja oikaisuvaatimusohje 

 
Kokouspäivämäärä 27.5.2020 Pykälät 1 - 21 

 
 

 

Muutoksenhakukielto 
 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain 

valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä kokouksen järjestäytymistä: 
1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 20 ja 21 §  
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
§  
 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet): 
§  
 

 Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi 
työnantajan ja ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 
§:n mukaisesti. 
 

 

Oikaisuvaatimusohje 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon 

päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 
Ympäristö- ja terveyslautakunta 
PL 46 
38701 KANKAANPÄÄ 
 
§  
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä 
viraston aukioloaikana. 
 

 

Valitusosoitus  
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on lähetettävä tai jätettävä 

virka-aikana ennen valitusajan päättymistä hallinto-oikeudelle. Valitus on valittajan tai sen muun laatijan 
allekirjoitettava. 
Hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
 
Valitukseen tulee liittää 

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, puhelinnumero ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja 
muutosvaatimuksen perusteet 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle 

 mahdollisen asiamiehen valtakirja 
 



Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Ote pöytäkirjasta 
 
Ympäristö- ja terveyslautakunta § 5 27.05.2020 
 

 

 

 Kunnallisvalitus 
 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 
 
Viranomainen, jolle valitus tehdään: 
Turun hallinto-oikeus 
PL 32 (Sairashuoneenkatu 2-4) 
20101 TURKU 
Puh: Kirjaamo 029 564 2410 
Faksi: 029 564 2414 
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi 
 

7, 8, 9, 10 ja 16 §  
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, 
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Valitus ympäristöluvasta 
 

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-
, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt 
yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 
 

Luvan käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 
Valituskirjelmä on osoitettava ja toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle. 
 
Uhkasakkolain mukainen valitus on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.  
 
Viranomainen, jolle valitus tehdään: 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) 
65101 Vaasa 
Puh: Kirjaamo 029 564 2780 
Faksi: 029 564 2760 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 
5, 15, 17, 18 ja 19 §  
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun 
se on annettu. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään 30 päivän kuluessa päätöksen 
antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai 
luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana 
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi ___/___ 201__. 
 
Otteet on lähetetty tiedoksi postitse ___/___ 201__. 
 
Tiedoksiantaja: _____________________________ 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
 


