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Ympäristölautakunta 

Kokousaika: 28.09.2021   ke l lo  18.00 – 20.15 

Kokouspaikka: Valtuustosal i  

Saapuvilla  olleet: Jäsenet: Varajäsenet: 
 X Viljamaa Simo pj. − Petäjistö Valto  

X Päivärinta Markus vpj. − Viljamaa Tero  
X Haikara Hanna − Luomala Elisa  
X Leppälä Tarmo − Vilén Salomo  
X Myllyoja Jarkko − Takanen Tero 
 
X Rahkonen Pirjo  − Pärkkä Annu  
X Säilynoja Elisabeth − Ruuttula-Vasari Anne    

Muut  saapuvilla  olleet: X Häivälä Harri rakennustarkastaja Esittelijä  §:t     
X Peltokorpi Reijo ympäristösihteeri Esittelijä  §:t  18 −  20  
X Ahola Ari kunnanhallituksen edustaja  
- Korhonen Kai kunnanjohtaja  
    

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 
sekä päätöksentekotapa: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
Kaikki asiat käsiteltiin varsinaisessa kokouksessa. 

Käsitellyt asiat: Pykälät:   18  −  20  Sivut:    1  −  13 

Pöytäkirjan tarkastajat: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Haikara ja Markus Päivärinta 

Pöytäkirjan allekirjoitus 
ja varmennus: 

 
 

Simo Viljamaa   Reijo Peltokorpi  
puheenjohtaja   pöytäkirjanpitäjä 

 
Pöytäkirjan tarkastus: 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun  
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet  
on samalla varustettu nimi- 
kirjaimillamme. 

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti. 
 
 
 

Hanna Haikara  Markus Päivärinta 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 
 
Päätöksenanto: 
 
 
Julkipanotodistus: 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa 
tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on 
julkipantu kunnan illmoitus- 
taululle 

 
Pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa tiistaina 5.10.2021. 
 
Tässä kokouksessa lupa-asiassa tehdyt päätökset annetaan julkipanon jälkeen 
30.9.2021. 
 
 
 
Merja Honkala 
toimistosihteeri 
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  toimitettu 22.9.2021 

Ympäristölautakunta 

Aika:     28.09.2021     kello    18.00 

Paikka: Valtuustosali 

Päätöksentekotapa: Varsinainen kokous 

 
 
Käsitel tävät asiat:  
 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
  

§    Sivu 

18 §  Maa-aineslupa soran ottamiselle -  Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy – Tunturikangas ........................... 3 

19 §  Ympäristölautakunnan lausunto Metsähallitus / Metsätalous Oy:lle myönnettyä maa-aines- ja 
ympäristönsuojelulakien mukaista yhteiskäsittelylupaa koskevista valituksista ............................... 10 

20 §  Tiedoksiannot ............................................................................................................................................... 12 

 
 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito: 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 
julkaistaan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon tiistaina 5.10.2021.  
 
 
 
Simo Viljamaa  
puheenjohtaja, mtty 
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Dnro YM:14 /11.01.00/2021 
 
18 §  MAA-AINESLUPA SORAN OTTAMISELLE -  MAANSIIRTOLIIKE VELJEKSET PAKKALA OY – 

TUNTURIKANGAS 
 
Ympäristölautakunta 28.9.2021 § 18 
                                                       
HAKIJA JA OSOITE 
  

Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy 
 Korjaamontie 15 
 84100 YLIVIESKA 

Y-tunnus: 9122032-3 
 
Yhteyshenkilö:  
Mika Pakkala 040 5037 806 
mika@veljeksetpakkala.fi 

  
KIINTEISTÖ  

Kiiskilän kylä / ma. tilasta Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1 
   

 
SIJAINTI (ETRS-TM35FIN) 

 
N=7072001   
E=393496 
 

KORKEUSJÄRJESTELMÄ 
 Suunnitelmassa on käytetty korkeusjärjestelmää N2000 
 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 
 

Hakemus on jätetty Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.8.2021  
 
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 
 

Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy hakee Sievin kunnan ympäristölautakunnalta maa-aineslain 4 
§ mukaista maa-ainesten ottamislupaa soran ottamiseksi Sievin kunnan Kiiskilän kylässä tilalta 
Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1.  
 
Tilan omistaa Suomen Valtio / Metsähallitus. Soran ottamista koskevasta 6,6 hehtaarin suuruisesta 
määräalasta on tehty vuokrasopimus Metsähallituksen ja Maansiirtoliike Veljekset Pakkala oy:n vä-
lille. Sopimus on voimassa 31.12.2031 saakka. 
 
Lupaa haetaan 10- vuoden ajalle siten, että kokonaisotto koko lupa-aikana on 81 000 m3ktr. (teo-
reettinen kiintotilavuus) Vuotuisen oton määräksi muodostuu siten 8 100 m3 soraa. Irrotettava ma-
teriaali seulotaan alueella erilaisiksi sorajakeiksi ennen poiskuljetusta. Mikäli osa maa-aineksista 
vaatii murskausta, tullaan siitä tekemään erillinen meluilmoitus Sievin kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Maa-ainekset kuljetetaan Pesänevantien kautta Reisjärventielle, josta edelleen käyt-
tökohteisiin. 
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Metsähallitus Metsätalous Oy:llä on aiemmin ollut soranottolupa kyseiselle alueelle (ympäristöltk. 
26.8.2010 § 28). Kyseisen luvan voimassaoloaika on päättynyt 31.8.2020. Nyt esitetyssä hake-
muksessa on siten kysymys olemassa olevan soran ottamiseen liittyvän toiminnan jatkamisesta 
alueella.  
 
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa alueella ei ole osoitettu erityisiä merkintöjä. Lähin, otto-
alueen luoteispuolella oleva aluevaraus on osoitettu merkinnällä SL, Pesänevan NATURA-alue. 
Etäisyys ottoalueelta Pesänevalle on noin 3,7 kilometriä. Ottamisella ei oleteta olevan vaikutusta 
suojelualueen luontoarvoille.  
 
Alue kuuluu Maasydämen ja Syyryn osayleiskaava-alueeseen. Kaavassa ottamisalue on merkin-
nällä EM-1 Maisemanhoitoalue. Kaavamerkinnän mukaan alue on entinen maa-ainesten ottoalue, 
joka oton päätyttyä on muotoiltava luonnonmukaiseksi ja kunnostettava metsätalousalueeksi.  
 
Alue ei kuulu vedenhankintaan soveltuviin pohjavesialueisiin, eikä sen läheisyydessä ole talousve-
sikaivoja. Lähin pohjavesialue, Isokangas (11 746 51) sijaitsee noin 2,0 kilometrin etäisyydellä ot-
tamisalueesta lounaaseen.  
 
Lähimmät naapurin vakituiset asuinrakennukset ja vapaa-ajanasunnot sijaitsevat n. 2,0 kilometrin 
etäisyydellä suunnitellusta ottamisalueesta länteen. Etäisyys ottamisalueelta lähimpään suojelu-
alueeseen, Isokankaan harjujensuojelualueeseen (HSO110121) on noin 2 kilometriä. 
 
Lupahakemuksen kohteena olevan ottamisalueen pinta-ala on 3,07 hehtaaria, joka pitää sisällään 
myös varastoalueet. Maanpinnan korkeus alueella vaihtelee välillä +151,50 - +153.50 ja alin otta-
mistaso on +149.00. Ottamissyvyydeksi muodostuu keskimäärin noin 2,6 metriä. 
 
Ottamistoiminnan päättyessä kaivannon reunat loivennetaan kaltevuuteen 1:3. Ottaminen tapahtuu 
koko ottamisajan pohjavesipinnan yläpuolella, joten hankealueelle ei jää ottamisen jälkeen vesial-
lasta.  
 
Ottamistoiminnan päätyttyä alueelta poistetaan kaikki maa-ainesten varastokasat sekä mahdolliset 
seulontaan ja murskaukseen liittyvät rakenteet ja alue palautetaan takaisin metsätalousalueeksi is-
tuttamalla sinne puun taimet. 
 
Maksimissaan alueelta lähtee noin 200 rekkakuormaa (40 tonnia) vuodessa, joka tekee noin 1 
rekkakuorman vuoden jokaista arkipäivää kohden laskettuna. Liikenteen määrä vaihtelee 
huomattavasti maa-ainesten menekin mukaan. On myös kausia, jolloin alueella ei ole lainkaan 
toimintaa, eikä liikennettä. 
 
Lupahakemukseen on liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jonka mukaan toiminnassa 
syntyy pintamaita n. 1 000 k-m3, kantoja ja muuta puuainesta 100 m3 sekä ylijäämämaata 100 k-
m3. Ylijäämämaat ja pintamaat läjitetään toiminnan ajaksi ottamisalueen reunoille, josta ne 
ottamisen päätyttyä käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. 
Kannot ja muut puuainekset haketetaan biopolttoaineeksi. 

 
OTTAMISMÄÄRÄ 81 000 m³ 
 
OTTAMISAIKA 10 vuotta 
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VUOTUINEN OTTO 8 100 m3  
 
KUULEMINEN JA LAUSUNNOT  

 
Hakemus on kuulutettu Sievin kunnan internetsivuilla 20.8 – 20.9.2021 välisenä aikana. Koska 
vuokra-alue sijoittuu valtion maiden keskelle siten, että lähin yksityisen omistama kiinteistö on noin 
650 metrin etäisyydellä ottamisalueesta, ei hakemuksesta ole katsottu tarpeelliseksi erikseen kuul-
la naapurikiinteistöjen omistajia.  

 
Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 
 

MUISTUTUKSET  
Hakemuksesta ei jätetty kuulemisaikana muistutuksia.  

 
Ympäristösihteerin päätösehdotus: 

 
Ympäristölautakunta päättää myöntää Maansiirtoliike Veljekset Pakkala Oy:lle maa-aineslain 
mukaisen ottamisluvan soran ottamiselle Sievin kunnan Kiiskilän kylässä vuokrasopimuksen 
mukaiselle määräalalle tilasta Sievin Valtionmaa Rn:o 746-893-10-1.  
 
Soran ottamisessa ja jatkojalostamisessa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä: 

 
1. Luvan voimassaolo ja toiminta-aika 

Lupa on voimassa enintään 30.9.2031 saakka. Sallitun oton kokonaismäärä lupa-aikana on enin-
tään 81 000 m³. Vuotuiseksi ottamismääräksi muodostuu siten 8 100 m3.  

Mikäli vuotuinen ottamismäärä ylittää suunnitellun määrän, tulee siitä välittömästi ilmoittaa valvon-
taviranomaiselle vuotuisen valvontamaksun muuttamiseksi.  

Ottamislupa katsotaan päättyneeksi, kun lupapäätöksessä sallitut maa-ainekset on loppuun otettu, 
tai kun luvassa sallittu alin ottamistaso on kaikilla osin kaivantoa saavutettu tai kun lupa-aika päät-
tyy. 

Päivittäinen toiminta-aika maa-ainesten ottamisen ja seulonnan osalta on arkisin ma-pe klo. 06.00 
– 22.00 ja lauantaisin 06.00 – 18.00.  

Sunnuntaisin ja muina yleisinä pyhä- tai juhlapäivinä runsaampaa melua tuottavat toiminnot alueel-
la on kielletty.  

Mahdollista murskausta koskevat toiminta-ajat annetaan sitä koskevan meluilmoituksen mukaises-
sa päätöksessä.  

Ottaminen sekä siihen liittyvät toiminnot ja suojaetäisyydet tulee toteuttaa ottamissuunnitelmaan lii-
tetyn asemapiirroksen (Maveplan, Juha Laakso, 17.8.2021) mukaisesti. 

2. Toiminnan aloittaminen 

Ennen ottamistoiminnan aloittamista luvan hakijan on jätettävä Sievin kunnalle 9 000 euron suurui-
nen vakuus alueen jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen varmentamiseksi.  

Vakuuden tulee olla voimassa vähintään 6 kuukautta luvan voimassaolon jälkeen. Vakuuden mää-
rää on mahdollista eri päätöksellä muuttaa luvan voimassaoloaikana.  
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3. Maa-ainesten ottaminen ja pohjaveden suojelu 

Alin sallittu ottamistaso on suunnitelmassa esitetty + 149.00, jolloin ottamissyvyydeksi muodostuu 
enimmillään noin 4,5 metriä. 

Ottamistoimintaan käytettävien työkoneiden polttoaineet tulee säilyttää lukitussa, ylitäytön estimellä 
ja laponestolaitteella varustetussa ns. kaksivaippasäiliössä. Mikäli säiliö ei ole kaksivaippainen, tu-
lee se sijoittaa riittävän tilavaan suoja-altaaseen. Säiliön kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti ja se 
tulee poistaa alueelta aina toimintajakson päätyttyä.  

Aina säiliön siirron yhteydessä maaperä tulee tarkastaa ja mahdolliset valumat tulee poistaa ja toi-
mittaa asianmukaiseen käsittelyyn 

Öljyn tai muiden veden laadulle haitallisten aineiden pääsy maaperään sekä pohjavesiin on estet-
tävä kaikissa ottamisen vaiheissa tarkoituksenmukaisin suojaustoimenpitein.  

Mikäli maaperään tai pohjaveteen onnettomuuden seurauksena pääsee öljyä tai muuta veden laa-
dulle haitallista ainetta, on siitä välittömien suojaustoimenpiteiden lisäksi ilmoitettava Jokilaaksojen 
pelastuslaitoksen Sievin pelastusviranomaiselle ja Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Alueelle on varattava riittävä määrä imetysturvetta mahdollisen öljyvuodon imeyttämiseksi. 

Toiminnassa käytettävien työkoneiden suuremmat huolto- ja korjaustyöt tulee tehdä ottamisalueen 
ulkopuolella niille varatuissa tiloissa.  

4. Melun- ja pölyn torjunta 

Luvan haltijan tulee riittävin suojaustoimenpitein estää maa-ainesten ottamisesta ja kuljettamisesta 
aiheutuvan haitallisen melun ja pölyn leviäminen alueen ympäristöön. Maa-ainesten kuljettamisesta 
aiheutuvia pölypäästöjä on tarvittaessa rajoitettava kastelemalla tai suolaamalla tiealueita niiltä 
osin, jossa kuljetusreitti sijaitsee asutuksen läheisyydessä.  

Mahdollisen murskauslaitoksen aiheuttaman melun ja pölyn rajoittamista koskevat tarkemmat mää-
räykset annetaan sitä koskevassa ympäristöluvassa. 

5. Jälkihoitotyöt 

Ottoalueiden jälkihoito on tehtävä vähintään Ympäristöministeriön ympäristöoppaassa NR:o 85 ( 
Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito ) esitetyn perustason periaatteiden mukaises-
ti. Näitä ovat mm. jyrkänteiden luiskaaminen, läjitysalueen siistiminen, pintamaiden palauttaminen 
kasvualustaksi sekä läjitysalueen metsittäminen. 

Ottamisen päätyttyä kaivannon reunat tulee luiskata ja muotoilla kaltevuuteen 1:3. Ottamistoimin-
nan loputtua ottamisalueelta tulee poistaa kaikki maa-ainesten varastokasat ja ottoalue tulee tasata 
ja palauttaa metsätalouskäyttöön istuttamalla sinne mänty / koivutaimet paikallisen metsänhoitoyh-
distyksen ohjeiden mukaisesti. 

Jälkihoitotöitä alueella tulee suorittaa sitä mukaan, kun ottaminen etenee. Ottamisalueen reunojen 
luiskaukset tulee tehdä valmiiksi niillä osin aluetta, jossa ottaminen on saatu päätökseen. Kaikki 
jälkihoitotyöt tulee olla loppuun suoritettuna viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lupa-ajan päät-
tymisestä.  

6. Kaivannaisjätteiden käsittely 

Ottamistoiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet voidaan käsitellä hakemuksen liitteenä olevan kai-
vannaisjätteet jätehuoltosuunnitelman mukaisesti.  
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Pintamaiden seassa mahdollisesti olevat kivet tulee hyödyntää murskeen seassa. Kannot ja hak-
kuutähteet tulee hakettaa energiakäyttöön. Ylijäämämaat voidaan läjittää ottamisen ajaksi alueen 
reunalle, josta ne ottamisen päätyttyä käytetään ottamisalueen suojarakenteiden rakentamiseen, 
jälkihoitoon ja alueen maisemoitiin.   

7. Tarkkailu- ja kirjanpitomääräykset 

Hakijan tulee vuosittain, tammikuun loppuun mennessä ilmoittaa edellisen vuoden aikana otetun 
maa-aineksen määrä ja laatu. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti Ely-keskuksen ylläpitämään NOTTO-
rekisteriin. Lomake löytyy osoitteesta https://anon.ahtp.fi. Vaihtoehtoisesti ottamismäärät voidaan 
ilmoittaa ympäristöhallinnon laatimalla paperilomakkeella. Lomake tulee palauttaa osoitteeseen 
Sievin Kunta, Ympäristölautakunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi  

8. Loppukatselmus 

Lupa-ajan päättyessä hakijan on pyydettävä ympäristölautakunnalta alueen loppukatselmus. Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskukselle varataan mahdollisuus osallistua katselmukseen. 

 
Päätös:          Hyväksyttiin.  
 
PERUSTELUT:  

Lupa voidaan myöntää, koska asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai 
sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon 
tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten vaikutus.  

 
Lupamääräyksen huomioiden toiminta alueella täyttää maa-aines- ja ympäristönsuojelulakien ja -
asetusten sekä jätelain asettamat vaatimukset.   
 
Toiminta-aikaa koskevat määräykset on annettu yleisen luonnonrauhan turvaamiseksi siten, että 
sunnuntaisin sekä öisin runsaampaa melua tuotavat toiminnat alueella on kielletty. Mahdollista 
murskausta koskevat toiminta-ajat annetaan sitä koskevan melupäätöksessä.  
  
Lupamääräyksillä on pyritty rajoittamaan toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia ja 
pienentämään toiminnasta aiheutuvaa ympäristön, maaperän tai pohjaveden pilaantumisen riskiä 
sekä naapureihin kohdistuvaa haittaa. Toiminnasta ei ole kuitenkaan katsottu aiheutuvan sellaista 
kohtuutonta haittaa melun, liikenteen tms. muodossa, jotta luvan myöntämisen edellytykset eivät 
täyttyisi. 
 
Kaivannaisjätteitä koskevan määräyksen tavoitteena on jätteiden synnyn ehkäisy, hyödyntämisen 
edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely.  
 
Naapuruussuhdelain 17 § kieltää käyttämästä kiinteistöä niin, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle hai-
tallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valos-
ta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.  
 

Lupamaksu   
2 § Ottamissuunnitelman tarkastus  489,85 euroa 
3 § 1- vuoden valvontamaksu 306,35 euroa 
5 § Jätehuoltosuunnitelman käsittely 130,00 euroa 
             yht.  926,20 euroa   
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Maksun perusteena on käytetty Sievin kunnan ympäristölautakunnan 21.12.2015 § 40 hyväksy-
mää maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittä-
vää taksaa. 

 
Sovelletut oikeusohjeet  

• Maa-aineslaki 5, 6, 7, 13, 19 ja 20 § 
• Maa-ainesasetus 2, 3 ja 8 § 
• Naapuruussuhdelaki ( 26 / 1920 ) 17 § 
• Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä  

Päätöksen anto  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.  
 
Päätöksen antopäivä on 30.9.2021. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun 
se on annettu.  

Muutoksen haku 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto- oikeu-
teen. Valitusoikeus on: 
 

• asianosaisella; 
• kunnan jäsenellä; 
• rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 

• toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutuk-
set ilmenevät; 

• elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympä-
ristönsuojeluviranomaisella; 

• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus valittaa yleisen ympäristön- ja luon-
nonsuojeluedun valvomiseksi tai muusta perustellusta syystä sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-
oikeus on muuttanut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tekemää lupapäätöstä tai kumonnut 
lupapäätöksen. 
 

 Valitusosoitus on päätöksen liitteenä   
 
Päätös lähetetään  

Hakijalle 
 
Tiedoksi  

Metsähallitus, Harri Saxlund 
Pohjois-Pohjanmaan Ely-Keskus, Oulu 
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VALITUSOSOITUS  
 
Valitusviranomainen 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Pohjois-Suomen Hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava hallin-
to-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. 

 
Postiosoite: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU. 
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU 
puhelin: 029 564 2800 
faksi:     029 564 2841 

 
Päätöksen antopäivä 30.9.2021 
 
Valitusaika 
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää lukuun ottamatta. Pyhä- tai juhlapäivään osuva valitus-
ajan loppuminen siirtää valitusajan seuraavaan päivään. 
 
Valitusaika päättyy 1.11.2021  
 
Valitusoikeus on 

1) sillä, jonka oikeutta, velvollisuutta tai etua päätös välittömästi koskee 
2) kunnan jäsenellä 
3) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja 
4) hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäris-

tön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen. 
 
Valituskirjelmä 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

1) valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite 
2) päätös, johon haetaan muutosta 
3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä 
4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö. valituskir-
jelmässä on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa 
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituk-
sen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen sekä asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle. 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan tai 
yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 
 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuo-
mioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 euroa, ellei toisin määrä-
tä. 
 
Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi  
 
Asianosainen   tiedoksiantopäivämäärä ja luovuttajan allekirjoitus 
_________________________________  ________________________________________ 
 
[  ] Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan [  ] Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta   vastaan 
[  ] Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä [  ] Muulla tavoin, miten____________________ 
[  ] Lähetetty postiennakolla 
[  ] Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona 
 
   


