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ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaisesta poikkeuksellisesta  
tilanteesta 

 
HAKIJAT Lars ja Anita Perklén 

 
 

TAUSTA Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö sai 4.11.2020 
ilmoituksen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta talonpoltosta 4.11.2020 
osoitteessa Ollaksentie 23, Evitskog, Kirkkonummi (Rnro 257-414-5-12). 
Pelastuslaitoksen mukaan rakennus oli sytytetty palamaan tahallisesti. 
 
Kirkkonummen ympäristönsuojeluyksikön ympäristötarkastajat Janne  
Rainio ja Ilari Patamaa kävivät paikalla 12.11.2020. Tarkastuskäynnillä  
todettiin, että talo oli palanut kokonaan. Lars ja Anita Perklén kertoivat, että  
asunnon sisältä oli poistettu kaikki kierrätyskelpoinen ja palava irtotavara 
ennen polton aloittamista. 

 
Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräysten 12 § kieltää avopolton. 
Poikkeuksena on maa- ja metsätalousalueilla ja harvaan asutuilla alueilla 
tapahtuva heinien, olkien, hakkuutähteiden, risujen ja muun kasvijätteen 
satunnainen avopoltto, jos siitä ei aiheudu haittaa ja poltosta on ilmoitettu 
pelastuslaitokselle pelastuslain (379/2011) 8 §:n mukaisesti. Lisäksi 
pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräyksissä kielletään 
jätteen polttaminen (17 §). Talon poltolle ei ole haettu poikkeusta 
kunnallisista ympäristönsuojelumääräyksistä eikä pelastuslaitokselle ole 
tehty etukäteen ilmoitusta. 

 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 120 §:n mukaan: ”Jos onnettomuudesta, 

ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä tai muusta niihin rinnastettavasta 
yllättävästä, toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä taikka 
rakennelman tai laitteen purkamisesta toiminnassa, joka ei ole 
luvanvarainen, ilmoituksenvarainen tai rekisteröitävä, aiheutuu tai uhkaa 
aiheutua päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja 
ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai jätteen määrän tai 
ominaisuuksien vuoksi tavanomaisesta poikkeavia toimia jätehuollossa, on 
toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan ilmoitettava tapahtuneesta 
viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.” Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tehty ilmoitusta poikkeuksellisesta 
tilanteesta. 

 
Kirkkonummen rakennusvalvonta myönsi kohteelle purkuluvan jälkikäteen 
1.2.2021. Purkulupa myönnettiin seuraavin ehdoin: Purkamistyön 
valmistuttua siitä on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaan. 
Lopullinen selvitys purkujätteen käsittelystä on toimitettava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä purkamistyön päätyttyä 
rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen arkistoitavaksi. Erillistä 
loppukatselmusta ei ole tarpeen pyytää, mikäli muutoin on osoitettavissa 
rakennuksen purkaminen tehdyksi. Selvitystä purkujätteen käsittelystä ei 
toimitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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ILMOITUSPYYNTÖ Ympäristönsuojeluyksikkö pyysi 18.1.2021 takautuvasti 
ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaista kirjallista ilmoitusta kiinteistöllä 
257-414-5-12 tapahtuneesta talonpoltosta 12.2.2021 mennessä.  

 
Ilmoitukseen pyydettiin liittämään seuraavat selvitykset: 
- selvitys poltetun rakennuksen rakennusluvasta 
- selvitys rakennuksen kiinteistöverosta kuitteineen 
- selvitys rakennuksen käytöstä, jos ollut tyhjillään, milloin asuttu viimeksi 
. selvitys rakennuksen liittymisestä järjestettyyn jätteenkuljetukseen 
- selvitys ennen polttoa poistetusta irtaimistosta kuitteineen 
- selvitys poltetun talon rakenteista ja niissä olleista haitta-aineista, kuten 
asbesti 
- selvitys poltetuista rakenteista, mitä paloi? 
- miten minimoitiin naapurihaitta (kuten savunmuodostus)? 
- miten palo sammutettiin? 
- selvitys mahdollisten sammutusvesien käytöstä ja hallinnasta (valumat 
maaperään) 
- miten tiedotettiin naapureita? 
- miten varmistettiin naapuruston sähkönsaanti? 
 
Koska ilmoitusta ei toimitettu, sitä pyydettiin uudestaan 16.2.2021. 
Ilmoitusta ei toimitettu kuntaan määräaikaan 5.3.2021 mennessä. 

 
 

PÄÄTÖS  Ympäristönsuojelulain 120 §:n mukainen poikkeuksellinen tilanne 
hyväksytään takautuvasti. Talon poltto on tehty ilman asianmukaista 
lupamenettelyä. Koska päätös tehdään takautuvasti, ei määräyksiä työn 
suorittamisesta voida antaa. 

 
PÄÄTÖKSEN  
PERUSTELUT Talon poltto on suoritettu ympäristönsuojelulain 120 §:n vastaisesti 

etukäteen ilmoittamatta sekä hakematta poikkeamista kunnallisista 
ympäristönsuojelumääräyksistä (19 §).  
 
Koska ilmoitusta ei pyynnöistä huolimatta toimitettu, tehdään päätös 
perustuen Kirkkonummen ympäristönsuojeluyksikön tekemään 
tarkastukseen 12.11.2020. 
 
Kirkkonummen ympäristönsuojeluyksikkö harkitsee tutkintapyynnön 
tekemistä poliisille. 

 
 
 
SOVELLETUT  
OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 120 §, 202 § 

Kirkkonummen ympäristönsuojelumääräykset (7.6.2017) 12 §, 19 § 
Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset (18.1.2019) 
17 §  



  Päätös 24.5.2021 2020-131-ILM 

 
Postiosoite  Käyntiosoite  Puhelin  Faksi 
Kirkkonummen kunta Kunnantalo  (09) 296 71  (09) 8786 053 
PL 20  Ervastintie 2 
02401 Kirkkonummi Kirkkonummi    www.kirkkonummi.fi 

 
PÄÄTÖKSEN  
TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätös on annettu 24.5.2021. Päätös on lainvoimainen valitusajan 

päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. 
 
KÄSITTELYMAKSU JA  
SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ilmoituksen käsittelystä peritään Kirkkonummen kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukon kohdan A 
mukainen 760 euron suuruinen maksu. 

 
PÄÄTÖKSESTÄ 
TIEDOTTAMINEN Lars ja Anita Perklén  
  Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastuslaitos@espoo.fi 

 
Päätöksestä ilmoitetaan kuuluttamalla Kirkkonummen kunnan 
verkkosivuilla. 

 
MUUTOKSENHAKU Päätökseen ja käsittelymaksuun saa hakea oikaisua Vaasan hallinto-

oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
VIRANOMAISEN 
TOIMIVALTA Kirkkonummen kunnanvaltuuston 13.5.2019 § 35 hyväksymän 

hallintosäännön 77 §:n mukaan ympäristöpäällikkö ratkaisee 
ympäristönsuojelulain 120 §:n mukaiset poikkeuksellisia 
tilanteita koskevat ilmoitukset. 

 
PÄÄTÖKSEN  
VALMISTELIJA Janne Rainio, ympäristötarkastaja 

 
 
ALLEKIRJOITUS Anu Hynninen, ympäristöpäällikkö 

 
 
 
 

 


