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Mynämäen kunnan ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen 
 
2275/11.00.00/2019 
 
Tekninen lautakunta 11.12.2019 § 132 
  
Valmistelija 
(ympäristösihteeri): Kunnan ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelu-

lain 202 §:n nojalla pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kyseessä on kun-
nan paikallisia olosuhteita koskeva ohjauskeino. Ympäristönsuojelu-
määräyksillä pyritään ehkäisemään päästöjä tai niiden haitallisia vai-
kutuksia. 

 
Mynämäen kunnanvaltuusto on hyväksynyt nykyiset ympäristönsuo-
jelumääräykset 13.9.2010 § 19 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2011. 
Ympäristönsuojelulaki ja mm. haja-asutusalueiden jätevesiä ja eräi-
den jätteiden hyödyntämistä maanrakentamisessa koskevat asetuk-
set ovat muuttuneet tai annettu ympäristönsuojelumääräysten hy-
väksymisen jälkeen, joten on ajankohtaista päivittää ympäristönsuo-
jelumääräykset vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. 
 
Ympäristönsuojelumääräyksiä on valmisteltu alueellisena yhteistyö-
nä lähikuntien kanssa. Luonnoksesta on pyydetty kommentit kunnan 
rakennusvalvonnalta sekä vesihuollolta ja tehty niiden perusteella 
tarpeelliset muutokset.  
 
Liite 1
  

Luonnos Mynämäen kunnan ympäristönsuojelumääräyksik-
si 

Liite 2 Luonnos Mynämäen kunnan ympäristönsuojelumäärysten 
perusteluiksi 

 
 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Katja Holttinen, puh 040 135 4515 
 
Ehdotus  
(tekninen johtaja): Tekninen lautakunta asettaa luonnokset Mynämäen kunnan ympä-

ristönsuojelumääräyksistä ja perusteluista nähtäville ja pyytää luon-
noksista lausunnot naapurikuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, 
lukuun ottamatta ympäristönsuojelun yhteistyökuntia, Varsinais-Suo-
men ELY-keskukselta, pelastuslaitokselta, jätehuoltoviranomaiselta 
sekä terveydensuojeluviranomaiselta.   

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Tekninen lautakunta 12.02.2020 § 24 
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Valmistelija 
(ympäristösihteeri): Luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä perusteluineen on ollut 

nähtävillä 17.12.2019-31.1.2020.  
 

Määräysluonnoksesta annettiin kymmenen lausuntoa. Lausunnot 
saatiin Laitilan kaupungin sekä Taivassalon ja Vehmaan kuntien ym-
päristönsuojeluviranomaisilta, Taivassalon ja Vehmaan kunnilta, 
Varsinais-Suomen Pelastuslaitokselta, kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiselta, kunnan kolmelta MTK-yhdistykseltä sekä Mynämäki-
Mietoisten luonnonsuojeluyhdistykseltä.  
 
Lausuntojen perusteella luonnokseen tehtiin muutoksia ja täsmen-
nyksiä. Tiivistelmä lausunnoista sekä ympäristönsuojelun vastukset 
niihin ovat esityslistan liitteenä. Lausunnot ovat nähtävillä kokouk-
sessa.  
 
Lisäksi alueelliselta Ely-keskukselta on saatu ennakkolausunto, joka 
on otettu huomioon määräyksien ja perustelujen viimeistelyssä. 
 
Keskeisin muutos ennakkolausunnon perusteella on tehty 8.3 §, joka 
muutettiin niin, että maalämpöjärjestelmiä ei saa sijoittaa luokitellun 
(1- tai 2 -luokka) pohjavesialueen varsinaiselle muodostumisalueelle 
lainkaan ja muodostumisalueen rajan ja pohjavesialueen rajan väli-
selle vyöhykkeelle tulee hankkia ympäristönsuojelulain mukaisen 
valtion valvontaviranomaisen lausunto vesilain mukaisen luvan tar-
peellisuudesta.  

 
Lisätietoja: ympäristösihteeri Katja Holttinen, puh 040 135 4515 
 
Ehdotus  
(tekninen johtaja): Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä uudistetut ympäris-

tönsuojelumääräykset perusteluineen ja esittää kunnanhallitukselle, 
että määräykset esitetään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.  

 
Uudistetut ympäristönsuojelumääräykset astuvat voimaan muutok-
senhausta huolimatta 1.6.2020 ja niillä kumotaan aiemmin kunnan-
valtuustossa 13.9.2010 hyväksytyt ympäristönsuojelumääräykset. 

 
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Kunnanhallitus 24.02.2020 § 42 
  
Valmistelija 
(hj): Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen lähetetään esityslistan 

mukana. Lisäksi esityslistan mukana lähetetään tiivistelmä lausun-
noista ja ympäristönsuojelun vastaukset. 
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Yritysvaikutukset: Terveellinen ja turvallinen ympäristö edistää yritysten toimintaa. 
 
Lapsivaikutukset: Terveellinen ja turvallinen elinympäristö on lasten ja kaikkien mui-

denkin kuntalaisten perusedellytys. 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300 
 Ympäristösihteeri Katja Holttinen, puh. 040 135 4515 
 
Ehdotus  
(kj): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 

ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta 1.6.2020 ja niillä kumotaan aiemmin kun-
nanvaltuustossa 13.9.2010 hyväksytyt ympäristönsuojelumääräyk-
set. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Tekninen johtaja Vesa-Matti Eura oli kokouksessa läsnä tämän 
asian käsittelyn ajan. 

 
Kunnanvaltuusto 02.03.2020 § 12 
  
Valmistelija 
(hj): Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen on esityslistan liittee-

nä. Esityslistan mukana lähetetään tiivistelmä lausunnoista ja ympä-
ristönsuojelun vastaukset. 

 
 
Lisätietoja: Kunnanjohtaja Seija Österberg, puh. 044 783 7300 
 Hallintojohtaja Marja Kärkkäinen, puh. 0440 784 670 
 
Ehdotus  
(kh): Kunnanvaltuusto hyväksyy ympäristönsuojelumääräykset perustelui-

neen liitteen mukaisesti. 
 
Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan mahdollisesta muu-
toksenhausta huolimatta 1.6.2020 ja niillä kumotaan aiemmin kun-
nanvaltuustossa 13.9.2010 hyväksytyt ympäristönsuojelumääräyk-
set. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi-
tetun otteen oikeaksi todistaa: 
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Mynämäessä 9.3.2020 
  

 
   
  Marja Kärkkäinen 

pöytäkirjanpitäjä 
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MYNÄMÄEN KUNTA VALITUSOSOITUS  
Kunnanvaltuusto  
 

Kokouspvm  Pykälä Sivu 
 

2.3.2020  6 - 17 31 - 71 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 
Kieltojen perusteet  
 Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n (410/2015) mukaan saa tehdä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 

  
 Pykälät: 6, 7, 9, 13 - 17 
  
 HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsääsännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei 

saa hakea muutosta valittamalla. 
 
 Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Viranomainen ja valitusaika 
 
 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 

Valitusaika alkaa pöytäkirjan nähtävilläolosta yleisessä tietoverkossa.  
 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (KuntaL 
140 §).  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä (HallintoL 59 §). Jos 
asianosainen on antanut luvan sähköiseen tiedoksiantoon, sähköisesti 
(sähköpostilla) asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa 19 §). 

 
 Valitusviranomainen ja osoite: 

Turun hallinto-oikeus 
 PL 32, 20101 Turku 

(Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku) 
 
 Kunnallisvalitus, pykälät: 8, 10, 11, 12 
 Valitusaika: 30 pv 
 
 Hallintovalitus, pykälät: 
 Valitusaika:      pv 
 
 Muu valitusviranomainen ja osoite: 
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 Pykälät: 
 Valitusaika:      pv 
 
Valitus Valituksessa on ilmoitettava: 
 

 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

 päätös, johon haetaan muutosta 

 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan 
tehtäväksi 

 muutosvaatimuksen perusteet 
 
 Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan omakätisesti allekirjoi-

tettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituksen, siinä on 
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 
 Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran 

puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, 
josta valitusaika on luettava. 

 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 

päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai 
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä ajoissa, että ne 
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. 

 
 Valituskirjat voi toimittaa myös: nimi ja osoite: 
 
 Pykälät: 
 
 Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muualle kuin vali-

tusviranomaiselle): 
 
 Pykälät: 
 
Lisätietoja  
   
 


