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  PÄÄTÖS 

 

 

ASIA 

 Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta hakemuksesta ampumarataa. Am-

muntaa suoritetaan kiväärillä, pistoolilla ja haulikolla sekä pienoiskiväärillä ja -pistoolilla. 

Paikkana Savukoski, Värriön kylä. 

 

LUVAN HAKIJA 

Hakija: Jari Pienimaa 

Osoite: Sodankyläntie 102, 98820 Värriö 

Liike- ja yhteisötunnus: 1239613-7 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Lupaa haetaan Puunuvaaran ampumaradalle Savukoskelle Värriön kylälle kiinteistölle 

742-404-11-26. Lupaa haetaan kolmen kivääriradan, pienoiskivääri- ja pistooliradan 

sekä skeet-ammunnan ampumaradalle. Vuosittainen laukausmäärä on enintään 10 

000 laukausta. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 mukaan ympäristölupa on oltava: 

• Muulle kuin liitteen 4 kohdassa 7 tarkoitetulle ilmoituksenvaraiselle ulkona sijait-

sevalle ampumaradalle (kohta 14 a) 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin 13 a kohdan mukaan lupa-

viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Savukoskella toimii 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslau-

takunta.  

 

ASIAN VIREILLETULO 

Hakemus on tullut vireille 28.1.2021 (Y/3/2021).  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET  

Alueella ei ole voimassa olevia lupapäätökseen vaikuttavia lupia tai sopimuksia. Alue 

on hakijan omistuksessa. 

 

TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, YMPÄRISTÖN LAA-

DUSTA JA ASUTUKSESTA SEKÄ SELVITYS ALUEEN KAAVOITUKSESTA.  

Puunuvaaran ampumarata sijaitsee Savukosken kunnassa maakuntakaava-alueella, 

3,3 km Värriön kylästä länteen. Ampumarata-alueen kiinteistö ja sen naapurikiinteistöt 
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ovat metsätalouskäytössä. Lähimpään asuttuun rakennukseen on radalta matkaa noin 

3,3 km.  

TOIMINTA (HAKIJAN ILMOITUKSEN MUKAAN) 

Yleiskuvaus toiminnasta  

Ampumarata on ollut yksityisessä käytössä yli 10 vuotta. Ampumarataa käyttävät pää-

asiassa hakijan perhe, ystävät ja tuttavat. Ampumaradalle pääsy on rajoitettu lukossa 

pidettävällä puomilla. Vuosittainen laukausmäärä on vähäinen, vain noin 900 lau-

kausta. Hakemuksessa on kuitenkin otettu huomioon mahdollinen radankäytön lisään-

tyminen tulevaisuudessa. Ampumarataa käytetään pääasiassa kiväärien kohdistami-

seen, ja vähäisemmissä määrin myös pistooliammunnan, haulikkoammunnan sekä 

sra-ammunnan harjoitteluun. 

Puunuvaaran ampumaradalla haetaan ympäristölupaa kolmelle eri radalle. Alueella on 

yksi suurempi ampumakatos (Rata 1) ja toinen pienempi ampumakoppi (Rata 2). Ra-

tojen suojavallit on rakennettu paikan päällä olevasta maa-aineksesta sekä betonirum-

muista. Radalla numero 1 on mahdollisuus kivääri, pistooli, haulikko (skeet), sra, sekä 

pienoiskivääri- ja pistooliammuntaan. Radalla 1 ei ole vielä haulikkoammuntaa varten 

kiekonheittimiä, vaan ammuntaa on harjoiteltu toistaiseksi ampumalla käsiheittimellä 

heitettäviin kiekkoihin. Radalla numero 2 on 150 metrin kiväärirata. Radalle numero 3 

on suunniteltu kohti hyökkäävän karhun SRVA rataa. Radalla 3 ei ole vielä muita rata-

rakenteita kuin suojavallit. Ampumaradalla on käytössä järjestyssäännöt radankäyttä-

jien turvallisuuden takaamiseksi ja onnettomuusriskien minimoimiseksi. 

Radan käyttöajat ovat maanantaista sunnuntaihin kello 7.00–22.00. 

 

 
Kuva 1. Asemapiirros 



  PÄÄTÖS 
   
 

 

 

Veden hankinta ja viemäröinti 

Ampumaradalla ei ole juoksevaa vettä eikä viemäröintiä. 

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä 

Radasta aiheutuvat ympäristöriskit liittyvät ammunnasta aiheutuvaan meluun ja luotien 

sisältämiin haitta-aineisiin. Puunuvaaran ampumaradalla on pieni päästöpotentiaali eli 

haitta-aineriskin merkittävyys on pieni. Vuosittainen laukausmäärä on vähäinen, vain 

noin 900 laukausta. Riskinarvioinnissa on kuitenkin otettu huomioon mahdollinen ra-

dankäytön lisääntyminen tulevaisuudessa. 

 

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET   

Päästöt pohjaveteen ja vesistöihin sekä tiedot päästöjen tarkkailusta ja vähentä-

misestä  

Ampumarata alueen läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Alueen ojitukset 

on toteutettu siten, ettei vesi seiso radalla ja ulkopuoliset puhtaat pintavedet eivät pääse 

kontaminoitumaan ampumaradan haitta-aineiden kanssa. Alueen maaperä on huonosti 

vettäläpäisevää moreenia, minkä takia haitta aineiden kulkeutuminen pohjaveteen on 

hidasta. Lähin vesistö (Peskihaara, puro) sijaitsee noin 1,5 kilometriä ampumaradalta 

kaakkoon, joten ampumaradan aiheuttama vesistöriski on hyvin pieni. 

Edellä mainittujen argumenttien perusteella Puunuvaaran ampumarata luokittuu mata-

lan ympäristöriskin – Taso 1 luokkaan (Kajander & Parri, Taulukko 6.3., s. 88). Tason 

1 ampumaradalla ympäristöön kohdistuvien riskien hallintatoimenpiteenä tullaan seu-

raamaan radan käyttöä. Ampumaradan toiminta-aikoja, laukausmääriä radoittain ja 

asetyypeittäin tullaan seuraamaan ratapäiväkirjan avulla. 

Melupäästöt  

Rata on sijoitettu kauas asutuksesta, jotta sen meluvaikutukset olisivat mahdollisimman 

vähäiset. 

Tiedot syntyvistä jätteistä sekä niiden määristä ja käsittelystä 
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT)  

 

Puunuvaaran ampumaradalle on tehty melumallinnus ympäristölupahakemukseen liit-

tyen käyttäen apuna Kajander & Parri (2014) Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – 

Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallintaohjetta. Taulukossa 1 on esitetty ampu-

maradalla olevien melunvaimennusrakenteiden vaikutus melun leviämiseen. Radalla 1 

ampumasuunnat ovat kivääreillä pohjoiseen, haulikolla luode – kaakko välillä, pistoo-

leilla kaakkoon. Radalla 2 kiväärillä ampumasuunta on itä-kaakkoon. Radalla 3 ampu-

masuunta on pohjois-koilliseen. Kartta ampumaradan melun leviämisestä on esitetty 

ohessa liitteenä. Melumallinnuksen tulokset noudattavat varovaisuusperiaatetta eli 

mallinnus on tehty tasaisen avomaaston sapluunamallien mukaan (Kajander & Parri, 

Liite 1. s. 281-285). 

 

Ampumaradalla on kuitenkin käytössä meluntorjuntakeinoina radan sijoittuminen met-

sän keskellä ja montussa. Melumallinnuksen perusteella ampumaradasta aiheutuva 

meluhaitta on kokonaisuutena vähäinen eikä meluvyöhykkeellä ole yhtään altistuvaa 

(Kajander & Parri, Taulukko 10.1., s. 119). Värriöjärven länsipuolella meluvyöhykkeen 

60 dB vaikutusalueella on kaksi autiotaloa, joiden ei nähdä lisäävän altistuvien määrää. 

 

 
Kuva. 2 Melumallinnuskartta 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset 

Hakija on täydentänyt hakemusta 29.1., 19.2. ja 24.2.2021.  

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla 31.3.2021 – 7.5.2021 Pelkosen-

niemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunnan 

internetsivuilla sekä Savukosken kunnanvirastolla osoitteessa Kauppakuja 2 A 1, 

98800 Savukoski. Hakemuksen vireillä olosta on julkaistu lehtikuulutus Koti-Lapissa 

1.4.2021. 

Hakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti asianosaisille, 

joiksi on katsottu toiminnan vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen omistajat (11 kpl). 

Katselmukset 

Alueella ei ole tehty varsinaisia katselmuksia. Ympäristötarkastaja Eero Leppänen ja 

luvan hakija kävivät tutustumassa alueeseen 29.7.2020. Paikallakäynnistä ei tehty tar-

kastuskertomusta. 

Lausunnot 

Hakemuksesta on pyydetty Lapin ELY-keskuksen ja Savukosken kunnan terveyden-

suojeluviranomaisen lausunnot. Lausunnon Lapin ELY-keskus ilmoitti, ettei anna lau-

suntoa. Savukosken kunnan terveydensuojeluviranomainen ilmoitti lausuntonaan, ettei 

terveysvalvonnalla ole asiasta huomautettavaa.   

Muistutukset ja mielipiteet 

 Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

  Hakijan kuuleminen ja vastine 

Lausunnoista, muistutuksista tai mielipiteistä ei ollut tarvetta kuulla luvan hakijaa. 

 

RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET 

Ratkaisu 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslau-

takunta myöntää Jari Pienimaalle ympäristöluvan Puunuvaaran ampumaradalle Savu-

koskelle Värriön kylälle kiinteistölle 742-404-11-26. Lupa myönnetään kolmen kivääri-

radan, pienoiskivääri- ja pistooliradan sekä skeet-ammunnan ampumaradalle. Lupa toi-

mintaan myönnetään hakemuksen mukaisena seuraavin lupaehdoin. Lupa myönne-

tään toistaiseksi voimassa olevana.   

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 Toiminta  
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1. Ammuntaa saa suorittaa vain lupahakemuksen mukaisilla radoilla ja vuosittai-

nen enimmäisampumamäärä on 10 000 laukausta. Laukausmäärä- ja -paikka-

rajoitteet eivät koske jousi- ja paineilmakäyttöisiä aseita. 

2. Ampumaradan luvaton käyttö on estettävä alueelle johtavalle tielle asennetta-

valla lukittavalla puomilla. 

 

Päästöt maaperään, pohjaveteen ja pintavesiin 

3. Toiminta on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu maaperän, pohjaveden tai pin-

tavesien pilaantumista. Ympäristön pintavesien pääsy rata-alueelle on estet-

tävä ympärysojituksilla tai maanpinnan luonnollisilla muodoilla. Alueen sisäiset 

vesien johtamisrakenteen on rakennettava siten, että taustavalliin tai muualle 

rata-alueelle kertyneet haitta-aineet eivät pääse kiintoaineksen mukana kulkeu-

tumaan rata-alueen ulkopuolelle. Alue on pidettävä kuivana siten että haitta-

aineet eivät ole pitkäaikaisesti veden pinnan alapuolella.  

4. Luvanhaltijan tulee tarkastaa vesienjohtamisen rakenteet vuosittain.  Muutokset 

vesien johtamisessa tulee ilmoittaa Savukosken kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle.      

5. Ammunnassa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan vähän haitta-aineita si-

sältäviä luoteja ja hauleja. 

 

Melu ja tärinä 

6. Ammuntaa saa suorittaa viikon jokaisena päivänä vain kello 07:00 - 22.00 väli-

senä aikana.  

7. Melu ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista 

(993/1992) annettuja ohjearvoja eikä se saa aiheuttaa naapuruussuhdelain tar-

koittamaa kohtuutonta rasitusta.  

8. Toiminnan aiheuttamaa melua tulee seurata aistinvaraisesti ja tarpeeton melu 

on estettävä. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoit-

tajan mittauksin todentamaan, että valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 an-

netut melutason ohjearvot eivät ylity häiriintyvissä kohteissa. 

 

Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 

9. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten 

säännöksiä. Alueella muodostuvat jätteet on toimitettava vuosittain hyödynnet-

täväksi. Eteenpäin toimittamisvelvollisuus ei koske taustavalleihin ammuttuja 

luoteja eikä haulikolla ammuttuja laajalle levinneitä hauleja.  

10. Radan käyttö ei saa aiheuttaa ympäristön roskaantumista. 

 

Toiminnan vastuuhenkilö ja raportointi 

11. Ampumaradan asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tark-

kailua varten on nimettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on toimi-

tettava Savukosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vastuuhenkilön 

on oltava hyvin perillä tehtävistään ja ympäristölupapäätöksessä annetuista 

määräyksistä. Vastuuhenkilön vaihtuessa uudet yhteystiedot on ilmoitettava 

valvovalle viranomaiselle. 
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12. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaikki luvan mukaiseen toimintaan 

osallistuvat henkilöt ovat tietoisia annetuista lupaehdoista ja noudattavat annet-

tuja määräyksiä. 

13. Ampumamääristä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuu-

den vuoden ajan ja se on pyydettäessä esitettävä valvovalle viranomaiselle. 

Vuosittaiseen kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot häiriö- ja poikkeustilanteista 

sekä muodostuneista ja eteenpäin toimitetuista jätteistä. Kooste vuosittain am-

mutuista laukausmääristä tulee säilyttää lupapäätöksen voimassaoloajan ajan.  

 

Tarkkailu 

14. Toiminnasta syntyvää melua on tarkkailtava aistinvaraisesti. Tarvittaessa val-

vova viranomainen voi velvoittaa suorittamaan melumittauksia. 

15. Maaperään päätyvien metallien määrää on seurattava ammuntakirjanpidolla. 

Kiintoaineksen kulkeutumista rata-alueen ulkopuolelle on seurattava aistinva-

raisesti. 

 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 

16. Toimijan tulee olla varautunut mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.  

17. Mahdollisissa häiriö- tai poikkeustilanteissa, joissa haitallisia aineita pääsee ym-

päristöön, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja 

haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi ja rajaamiseksi. 

18. Mikäli häiriö- tai poikkeustilanteesta on aiheutunut tai saattaa aiheutua huomat-

tavia ympäristöhaittoja, on siitä välittömästi ilmoitettava kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomaiselle, Lapin ELY-keskukselle ja pelastusviranomaisille. 

 

Toiminnan muuttaminen 

19. Ammuntajärjestelyjen muuttamisesta ja taustavallien kunnostamisesta on teh-

tävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin ELY-keskuk-

selle kuusi kuukautta ennen toimenpiteiden suorittamista. Viranomainen voi tar-

vittaessa antaa määräyksiä haitta-ainepitoisten maiden käsittelystä. 

 

Toiminnan lopettaminen  

20. Toiminnan loppuessa alueella mahdollisesti luvan mukaiseen toimintaan liitty-

vät rakennelmat on purettava, alue ja sen ympäristö on siivottava ja alueella 

olevat jätteet toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. 

21. Toiminnan lopettamisen yhteydessä alueen maaperän ja kenttärakenteiden pi-

laantuneisuus tulee selvittää. Selvitys mahdollisesta pilaantuneisuudesta tulee 

toimittaa Savukosken kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lapin ELY-

keskukselle. Selvitys pilaantuneisuudesta tulee toimittaa kuusi kuukautta ennen 

mahdollisia maaperän ja kenttärakenteiden kunnostus- tai muutostoimenpiteitä.  

22. Toiminnan lopettamisesta, toiminnan oleellisesta muuttamisesta sekä toimin-

nan harjoittajan vaihtumisesta on hyvissä ajoin kirjallisesti ilmoitettava Savukos-

ken kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

Maksut, vakuus ja tarkastusmenettely 

23. Lupahakemuksen käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen 

maksu. Maksu on 1100 euroa. 
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24. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristöluvallista toimintaa 

säännöllisillä tarkastuksilla. Tarkastustiheys perustuu toiminnasta tehtävään ris-

kinarvioon. Tarkastukset ovat maksullisia. Ympäristöluvan muuttamisen tar-

peen arvio tehdään aina säännölliseen valvontaan kuuluvan tarkastuksen yh-

teydessä. 

RATKAISUN JA LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 

 Päätöksen perustelut 

Kun toiminta on järjestetty hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, täyttää se ym-

päristönsuojelulain ja jätelain, sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset ja 

luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

Toiminnasta ei asetetut lupamääräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen voida katsoa 

aiheutuvan terveyshaittaa (TsL 2 §), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, maaperän (YSL 16 §), pohjaveden (YSL 17§) tai muun vesistön pilaantu-

mista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella, eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole kaavan vastaista. 

Yleiset perustelut 

Toiminta sijoittuu alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa tai toi-

menpiderajoitusta kaavan laatimiseksi. Itä-Lapin maakuntakaavassa alueen kaavamer-

kintä on M 4518. V842. Kyseessä on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jota ei ole 

varattu muihin maankäyttöluokkiin. Ampumaradan ei katsota estävän tai haittaavan alu-

een käyttöä maa- ja metsätalouteen, joten toiminta ei ole kaavan vastaista. 

 

Päätöksessä on annettu määräyksiä pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toimittaessa tä-

män ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käytettä-

vissä olevaa tekniikkaa. 

 

Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin 

 

Hakemuksesta annetussa lausunnossa ei ole sellaisia asioita, joihin tarvitsisi antaa 

vastausta. Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia. 

 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

Lupamääräys 1:  

Suurimman sallitun laukausmäärän rajoitus on annettu ympäristövaikutusten ja riskien 

rajaamiseksi. Rajaus sallituille ampumapaikoille on annettu haitta-aineiden leviämisen 

ehkäisemiseksi. 

 

Lupamääräys 2:  

Lupamääräys on annettu hallitsemattoman ammunnan ja siten myös hallitsemattomien 

ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi. 

 

Lupamääräykset 3, 4 ja 5: Maaperän, pohjaveden ja pintavesien pilaantumisen ehkäi-

semiseksi on annettu määräyksiä vesien johtamisesta, alueen kuivattamisesta ja 
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vesienjohtamisrakenteiden valvonnasta ja muutoksista sekä luotein ja haulien haitta-

aineista. (YSL 6 §, 7 §, 52 § ja YSA 16 §) 

 

Lupamääräykset 6, 7 ja 8: Toiminta-aikojen rajaaminen on tehty hakemuksen mukai-

sesti ja on olennainen toimenpide toiminnan meluvaikutusten vähentämiseksi. Melun 

seuranta ja tarvittaessa mahdollinen valvontaviranomaisen määräämä melun mittaus 

on tarpeen varmistamaan, etteivät lainsäädännössä annetut melun ohjearvot ylity häi-

riintyvissä kohteissa. (YSL 52 §) 

 

Lupamääräykset 9 ja 10: Jätteistä annetut määräykset tulevat jätelain 118 §:n kirjanpi-

tovelvollisuudesta ja 72 §:n roskaamiskiellosta. 

 

Lupamääräykset 11, 12 ja 13: Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia päätöksen nou-

dattamisesta ja luvan saajan siitä, että kaikki toimintaan osallistuvat ovat tietoisia luvan 

velvoitteista. 

 

Raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun 

toteuttamiseksi. (YSL 62 §, JL 118-120 §) 

 

Lupamääräykset 14 ja 15: Lupamääräykset on annettu toiminnan ympäristövaikutusten 

tarkkailemiseksi. (YSL 62).  

 

Lupamääräykset 16, 17 ja 18: Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävällä tavalla varau-

tunut häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteista on 

määrätty viranomaisen tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja 

mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Vahingon sattuessa tulee pai-

kalla ryhtyä viipymättä toimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 52 § ja 

YSA 16 §) 

 

Lupamääräys 19: Lupamääräys on annettu haitta-aineiden leviämisen estämiseksi ja 

haitta-aineiden asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 

 

Lupamääräykset 20, 21 ja 22: Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 

toiminnan lopettamisesta. (YSL 52 § ja YSA 16 §) 

Ilmoitusvelvollisuus toiminnan lopettamisesta tai muuttamisesta perustuu YSL 94 

§:ään. 

 

Lupamääräykset 23 ja 24:  

Luvan käsittelystä perittävä maksu perustuu YSL 205 §:ään ja voimassa olevaan val-

vontaviranomaisen taksaan. 

 

Toiminnan säännöllinen valvonta perustuu ympäristönsuojelulain 168 §:ään ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelmaan ja –ohjelmaan. 

 

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Luvan voimassaolo 
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Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden 

vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toimijan haettava lupapäätöksen 

tarkistamista.  

 

Luvan muuttamisen tarve arvioidaan luvan säännöllisen valvonnan yhteydessä. 

 

Asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn lu-

van määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi-

massaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 

§) 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

 Lait ja asetukset 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7 §, 14-17 §, 19-20 §, 22 §, 27 §, 39-40 §, 42-44 

§, 48-49 §, 52 §, 58 §, 62 §, 66 §, 83-87 §, 94 §, 168 § ja 205 § 

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-4 §, 11-15 § 

Jätelaki (646/2011) 72 §, 118-120 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920), (muutos 90/2000) 17 §, 18 § 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 § 

 

Muut sovelletut oikeusohjeet 

Ympäristöministeriö. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ampumaratojen ympä-

ristövaikutusten hallinta. Suomen ympäristö 4/2014. 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

Maksu 1100 € (ei arvonlisäveroa) 

 

Maksu perustuu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksaan (Pelkosennie-

men-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta 

26.2.2019 § 13). 

Taksan kohdat:  

- 3 § Lupien ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut. 

- 10 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksessa. 

- Liitteen 1 maksutaulukon kohta 13 a muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 4 koh-

dassa 7 tarkoitettu ulkona sijaitseva ampumarata.  

 

Liitteen 1 kohdan 13 a mukainen maksu ulkona sijaitsevalta ampumaradalta on 2200 

€. Ottaen huomioon sen, että kyseessä on yksityisen henkilön ei-kaupalliseen käyttöön 

tarkoitettu ampumarata ja että ympäristössä ei ole erityisiä häiriintyviä kohteita, jolloin 

viranomaisen työmäärä oli vähäisempi, niin käsittelymaksu määrätään 50 % 3 §:n mu-

kaista maksua alhaisemmaksi.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Päätös toimitetaan hakijalle. 
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Jäljennös päätöksestä 

Päätös lähetetään tiedoksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

 

Ilmoitus päätöksestä 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan hakemuksen tiedottamisen yhteydessä kuulluille 

naapureille. 

 

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä 

Päätöksestä kuulutetaan Savukosken kunnan ilmoitustaululla ja Pelkosenniemen-Sa-

vukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon internetsivuilla 

https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/kuulutukset/. Ilmoitus kuu-

lutuksesta julkaistaan Koti-Lappi lehdessä. 

 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun saa hakea muutosta 

Vaasan hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedok-

sisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä kos-

kevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päi-

vänä päätöstä koskevan kirjeen lähettämisestä. 

 

 

LIITTEET 

Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 

 

 

Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen 

muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä 

on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 

Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen 

katsotaan tulleen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemi-

sesta viranomaisen verkkosivuilla tai seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kirjeen lähet-

tämisestä. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-

aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 

 

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 15.12.2021.  

 

Valitusoikeus  

Valitusoikeus on: 

1) asianosaisella; 

2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 

luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 

kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 

3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 

ilmenevät; 

4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaisella; 

5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 

6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää saa-

melaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 

7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää 

koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja 

luontaiselinkeinoja. 

 

Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  

 

PL 204, 65101 Vaasa 

 

Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postitta-

minen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin asiakir-

jat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virkakirjeen 

katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi lähettää myös 

sähköisesti osoitteeseen:  

 

vaasa.hao(at)oikeus.fi 

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 

 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 

sekä 

3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnu-

mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk-

sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-

kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suul-

lisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esit-

tää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuin-

maksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

  

Ympäristötarkastajan puhelin: 040 – 542 3354 

Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 

 


