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ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Jorma Rahikkalan eläinsuojan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Toimintaa
laajennetaan rakentamalla tilakeskukseen uusi hiehopihatto nykyisen lypsypihaton
yhteyteen ja lisäksi rakennetaan yksi uusi lietesäiliö nykyisten lietesäiliöiden välimaastoon.
Toiminnalla on Siikalatvan kunnan 17.3.2017 antama ja 21.3. ja 22.3.2017 korjaama
eläinsuojatoimintaa koskeva ympäristölupapäätös ja sen mukaan tilan eläinsuojassa
voidaan pitää enintään 125 lypsylehmää, 41 hiehoa, 22 vasikkaa (6-12 kk) ja 18 alle 6
kk:n ikäistä vasikkaa. Laajennuksen jälkeen eläinsuojiin on mahdollista sijoittaa 229
lypsylehmää, 75 hiehoa (12-24 kk), 54 lehmävasikkaa (6-12 kk) sekä 18 vasikkaa (alle 6
kk). Näiden yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on 2 987,4. Laitoksen käyntiosoite on
Vuolijoentie 1782, 92700 Kestilä, ja toiminta sijoittuu ilmoituksen tekijän omistamalle tilalle
Ylirahikkala (kiint.tunnus 791-402-6-4).
Eläinsuojiin liittyvä tilatunnus on 247 047 680 ja sijaintipaikan koordinaatit ETRSTM35FIN- tasokoordinaatistossa ovat: 7129090 pohjoinen ja 479624 itäinen. Alueella ei
ole asema- eikä yleiskaavaa ja toiminta sijaitsee maa- ja metsätalousalueella. Toiminta ei
sijaitse luokitellulla pohjavesialueella ja lähin pohjavesialue, 2-luokan pohjavesialue Tihilä
(11 247 008), sijaitsee tilalta noin 3,6 km etelään. Lähin vesistö, Mulkuanjärvi, on
lähimmillään 650 metrin päässä tilakeskuksesta kaakkoon. Toiminta ei sijaitse Naturaalueella eikä muulla luonnonsuojelualueella. Lähin Natura-alue Rumala-KuvajaOudonrimmet sijoittuu noin 820 metrin päähän kohteen pohjois- ja itäpuolelle. Lähin
naapurin asuinkiinteistö sijaitsee yli 600 metrin etäisyydellä rakennettavista hiehopihatosta
ja lietesäiliöstä etelään.
ILMOITUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE
Eläinsuojatoiminta on ilmoituksenvaraista, kun kysymyksessä on ympäristöluvan saaneen
eläinsuojatoiminnan olennainen muuttaminen ja kun eläinsuoja on ympäristönsuojelulain
(527/2014) liitteen 4 kohdan 5a) mukaan tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle.
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ILMOITUSPÄÄTÖKSEN KÄSITTELEVÄ TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n 2. ja 4. mom. perusteella kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 5a
mukaisen vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle tarkoitetun eläinsuojan toimintaa
koskevan ilmoituksen. Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva
rakennus- ja ympäristölupalautakunta on siirtänyt (14.3.2019 § 20) toimivallan
ympäristönsuojelulain 10 a-luvun mukaisessa eläinsuojan ilmoitusmenettely-päätöksessä
viranhaltijalle.
ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Vireilletulo ja siitä tiedottaminen
Ilmoitus on saapunut Siikalatvan kuntaan 2.5.2022. Ilmoituksen vireillä- ja nähtävilläolosta
on kuulutettu ja kuulutus ja ilmoitusasiakirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Siikalatvan
kunnan verkkosivuilla 12.5.-20.6.2022 kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset.
Naapurikiinteistöjen omistajile ja haltijoille on lähetetty 13.5.2022 kirjallisesti tieto
hakemuksen nähtävillä olosta.
Lausunnot, naapurinkuulemisvastaukset, muistutukset ja mielipiteet
Lausunto on pyydetty Siikalatvan kunnan terveydensuojeluviranomaista edustavalta
Ympäristöpalvelut Helmeltä.
Ympäristöpalvelut Helmi, lausunto 6.6.2022 (nro 19/2022):
”Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja
järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään.
Elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa
terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä (omavalvonta).
Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien
mukaan estyy.
Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan ilmoituksen mukainen toiminta
täyttää ennalta arvioiden kyseiset vaatimukset.”
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmäyksikkö, naapurin
kuulemisvastaus/lausunto 25.5.2022 (POPELY/1444/2022):
”Siikalatvan kunta on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta (Lvastuualue) lausuntoa koskien Jorma Rahikkalan (Ylirahikkalan tila) YSL 115 a §:n
mukaista ilmoitusta eläinsuojan toiminnan olennaisesta muuttamisesta kiinteistöllä 791402-6-4, osoitteessa Vuolijoentie 1782, 92700 Kestilä. Kiinteistö rajautuu maantiehen
8190 (Vuolijoentie) tierekisteriosoitteessa n. 8190/4/500/vasen. Ilmoitus koskee uusien
hiehopihaton ja lietesäilön rakentamista ja eläinmäärän lisäämistä. Ilmoituksen tiedoista ei
käy ilmi uusien rakennusten yksityiskohtaisia tietoja.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualue lausuu seuraavaa:
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Maantien 8190 suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta.
Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja
maanteistä 44 §). Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa,
aitaa taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa
liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. (LjMTL 46 § 1. mom.)
Mikäli rakennukset/ rakennelmat sijoitetaan kiinteistöllä maantien suoja-alueen
ulkopuolelle ja kulkuyhteys kiinteistöille säilyy olemassa olevan liittymän kautta, ei PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueella ole huomautettavaa hankkeeseen.
Mikäli rakennukset/ rakennelmat sijoittuvat kiinteistöillä yhdystien 18610 suoja-alueelle,
tulee niille hakea liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 47 §:n mukaista suojaalueelle rakentamisen poikkeamislupaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.”
Muita naapurinkuulemisvastauksia, muistutuksia tai mielipiteitä ei tullut määräaikaan
mennessä.
Ilmoituksen tekijän kuuleminen
Ilmoituksen tekijälle on varattu mahdollisuus vastineen antamiseen..
Ilmoituksen tekijän vastine annettuun lausuntoon
Ilmoituksen tekijä totesi 14.6.2022 vastineenaan ELY-keskukselle, että suunniteltu
eläinsuojan laajennus sijoittuu maantielle päin samaan seinälinjaan olemassa olevan
tuotantorakennuksen kanssa, jonka etäisyys tien keskilinjaan on noin 25 metriä. Näin ollen
suojaetäisyys säilyy yli vaaditun 20 metrin. Lietesäilö sijoittuu tiestä katsottuna
rakennuksen takapuolelle. Myös liittymät säilyvät nykyisellään. Ilmoituksen tekijällä ei ole
muuta vastattavaa ELY-keskuksen L-vastuualueen lausuntoon.
TIIVISTELMÄ ILMOITUKSEN MUKAISESTA TOIMINNASTA
Nykyisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan olennainen muuttaminen koskee
lypsylehmien, hiehojen ja vasikoiden (6-12 kk) määrän lisäämistä sekä uuden
hiehopihaton ja uuden lietesäiliön rakentamista. Tilalla on kolme lypsyrobottia. Lisäksi
muut nykyiset eläinsuojat eli lypsypihatto (vanha osa), lypsypihatto (uudempi osa) ja
vasikkanavetta jäävät edelleen käyttöön. Laajennuksen jälkeen eläimet sijoittuvat
eläintiloihin seuraavasti:
-lypsypihaton vanhaan osaan 107 lypsylehmää, 5 hiehoa ja 23 lehmävasikkaa (6-12 kk)
-lypsypihaton uudempaan osaan 108 lypsylehmää
-vasikkalaan 18 alle 6 kk ikäistä vasikkaa
-uuteen rakennettavaan hiehopihattoon 14 lypsylehmää, 70 hiehoa ja 31 lehmävasikkaa
(6-12 kk).
Laajentamisen jälkeen tilalla on eläinpaikat 229 lypsylehmälle, 75 hieholle (12-24 kk), 54
lehmävasikalle (6-12 kk) ja 18 vasikalle (alle 6 kk).
Lantajärjestelmänä molemmissa lypsypihatoissa ja rakennettavassa, uudessa
hiehopihatossa on lietelanta ja vasikkanavetassa kuivikelanta. Kokonaiseläinyksikkömäärä
tulee olemaan 2 987,4.
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Tilalla on olemassa nettotilavuuksiltaan 2 480 m3:n ja 2 623 m3:n lietesäiliöt.
Säiliöiden bruttotilavuuksissa on jo huomioitu sadevesien vaatima tilavuus. Tilalle
rakennetaan yksi uusi nettotilavuudeltaan 2 623 m3:n lietesäiliö. Luontaisella
kuorettumalla olevaa lietesäiliötilavuutta on näin ollen nettotilavuudeltaan yhteensä 7 726
m3. Kaikkien lietesäiliöiden kuormausalueen materiaalina on murske. Kaikki lietesäiliöt
ovat betonirakenteisia. Suurin lietesäiliö täytetään alhaalta päin ja muut säiliöt päältä päin
pinnan alle. Em. eläinmäärillä syntyvän lietelannan laskennallinen määrä on 6 867
m3/vuosi, lietesäiliöihin johdettavien maitohuoneen ja lypsylaitteiden pesuvesien arvioitu
määrä 600 m3/vuosi eli lietesäiliöihin johdettavan lietteen ja pesuvesien laskennallinen
määrä on 7 466 m3.
Tilalla on yksi hyötytilavuudeltaan 230 m3:n kattamaton betonirakenteinen kuivalantala,
jolla on 64 m2:n betoninen kuormausalue. Kuivalantalan pohjapinta-ala on 96 m2 ja
reunojen (3 kpl) korkeus 1,5 metriä. Vasikkalan kuivikepohjien tilavuus on 32 m3, jolloin
kuivalannan nettovarastotilavuutta on 262 m3. Em. eläinmäärällä (18 alle 6 kk vasikkaa)
kuivikelannan laskennallinen määrä on 110 m3/vuosi ja lisättynä poikima- ja
hoitokarsinoiden lannalla (75 m3) ja syöttöjätteellä (75 m3) kuivalannan laskennallinen
yhteismäärä on 260 m3.
Tilalla ei ole jaloittelualuetta ja eläimiä ei laidunneta.
Lannan levitykseen käytettävää ilmoituksen tekijän omaa peltoalaa on yhteensä 113
hehtaaria, vuokrapeltoa on 13,99 hehtaaria ja lannanlevityssopimuspeltoa 112,72
hehtaaria eli yhteensä 239,71 hehtaaria. Lannan levitykseen käytettävät pellot eivät
sijaitse pohjavesialueella. Esikuivattua säilörehua varastoidaan 2 500 tonnia vuodessa
maavaraisissa laakasiiloissa, 500 tonnia muovipohjaisessa aumassa ja 500 tonnia
betonialustalla tai laakasiiloissa pyöröpaaleissa. Laakasiilojen puriste-neste johdetaan
lietesäiliöön ja muovipohjaisen auman puristenesteellä ei ole talteenottoa.
Tilalla on yksi työkoneiden tankkaukseen tarkoitettu kaksoisvaipallinen 2 000 litran
maanpäällinen polttoainesäiliö, joka on sijoitettu asfaltoidulle piha-alueelle pihaton
rehupäässä. Säiliö on varustettu lukituksella, ylitäytönestimellä, lapon estolaitteella ja
vuodonilmaisimella. Pihaton rehuvarastossa on imeytysmateriaalia ja -kalustoa
mahdollisten polttoainevuotojen hallintaan.
Eläinsuojan sosiaalitilojen nykyinen WC tullaan muuttamaan kuivakäymäläksi. Eläinsuojan
tavanomaiset pesuvedet sisältyvät lantavarastotilavuuksiin ja maitohuoneen jätevedet (3
robottia ja maitohuone) 600 m3/vuosi johdetaan lietesäiliöön. Tilalla on oma
dieselkäyttöinen aggregaatti sähkökatkojen varalle.
Eläinsuojan vähimmäisetäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin
Laajennuksen jälkeen tilan eläinyksikkömäärä on 2 987,4. Valtioneuvoston asetuksen
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) mukaan etäisyysvaatimus hajun perusteella
häiriintyviin kohteisiin on 450 metriä, kun kysymyksessä on luonnollisella kuorettumalla
olevat lietelantalat. Lähin naapuritilan asuinrakennus on 633 metrin etäisyydellä

Siikalatvan kunta

Rakennustarkastaja

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
Asia numero 246/11.01.00.01/2022
30.06.2022
§ 3/2022
Julkaisupäivä
30.6.2022

rakennettavista hiehopihatosta ja lietesäiliöstä ja etäisyysvaatimus näin ollen täyttyy.
Tilakeskuksen läheisyydessä olevat kiinteistöt Nyppylä (R:no 6:23) ja Laitala (RN:n0 6:3)
ovat ilmoituksen tekijän omistuksessa.
ASIAN RATKAISU
Siikalatvan kunnan rakennustarkastaja hyväksyy Jorma Rahikkala tekemän
ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaisen ilmoituksen siinä esitetyn mukaiseen ja
laajuiseen eläinsuojatoimintaan tämän ilmoituspäätöksen mukaisesti seuraavin
määräyksin Siikalatvalla tilalla Ylirahikkala (kiint.tunnus 791-402-6-4). Tämän päätöksen
mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu toimenpitein estettävää tai
ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa.
1. Toiminnassa tulee noudattaa koko ajan valtioneuvoston asetusta ilmoituksen-varaisista
eläinsuojista (138/2019), jossa on säädetty eläinsuojien sijainnista ja yleisistä
ympäristönsuojeluvaatimuksista.
2. Toimintaa on harjoitettava Jorma Rahikkalan 2.5.2022 tekemän eläinsuoja-toimintaa
koskevan ilmoituksen mukaisesti, ellei näissä määräyksissä toisin määrätä. Ilmoitus on
tämän päätöksen liitteenä. Eläinsuojien rakennusten ja rakennelmien sijoittamisessa tulee
ottaa huomioon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen antama lausunto
(25.5.2022) eläinsuojatoiminnan ilmoituksesta.
Eläinmäärää ja -jakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että kokonaiseläinyksikkö-määrä
2 987,4 ei kasva ilmoitetusta, jonka mukaan laajennetussa eläinsuoja-toiminnassa on 229
lypsylehmää, 75 hiehoa (12-24 kk), 54 lehmävasikkaa (6-12 kk) sekä 18 vasikkaa (alle 6
kk).
3. Eläinsuojatoiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää sellaiseksi, että siitä ei aiheudu
maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa,
epäsiisteyttä, haju-, melu- tai pölyhaittaa, roskaantumista eikä muutakaan haittaa
ympäristölle. Toiminnan liikenteen aiheuttamaa teiden pölyämistä tulee mahdollisuuksien
mukaan vähentää tarvittaessa esimerkiksi kastelulla ja ajonopeuksia vähentämällä.
Lannan levityksen aikaista hajua tulee vähentää muokkaamalla lanta nopeasti peltoon ja
mahdollisuuksien mukaan multaamalla.
Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava
jatkuvasti.
4. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta sekä toiminnassa syntyvät pesu- ja jätevedet tulee
varastoida vesitiiviiksi rakennetuissa nykyisissä lietesäiliöissä ja rakennet-tavassa
uudessa vesitiiviissä lietesäiliössä. Eläinsuojissa muodostuva kuivikelanta tulee varastoida
vesitiiviissä kuivalantalassa. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tulee
olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan, mitä on edellytetty maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa tuettavaa rakentamista koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista
(266/2019). Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, ettei lannan tai orgaanisten
lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse
nesteitä tai lantaa ympäristöön.
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5. Lietelannan (6 867 m3) ja pesuvesien (600 m3) 12 kuukauden varastotilaa tulee olla
käytettävissä vähintään 7 466 m3. Lisäksi kattamattomien lietesäiliöiden varastotilavuudessa tulee huomioida säiliöihin satavan sadeveden määrä (pinta-ala x 0,3
m/luonnollinen kuorettuma). Kuivikelannan 12 kuukauden varastointitilaa tulee olla
käytettävissä vähintään 260 m3. Lietesäiliöiden ja kuivalantalan ulkopuolella tulee olla
kovapintainen alusta, joka kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan
tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta talteen.
6. Eläinsuojien rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien
ja virtsan joutuminen pinta- tai pohjavesiin. Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja
sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle.
Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla liete- ja kuivikelannan varastointi-tilojen kuntoa ja
viivytyksettä korjata mahdolliset niissä havaitut puutteet ja vauriot. Lantavarastot on
tyhjennettävä ja tarkastettava perusteellisesti vähintään vuosittain.
7. Mikäli eläinsuojan sosiaalitiloissa muodostuu WC-vesiä, ne tulee johtaa kunnalliseen
jätevesiviemäriin tai suljettuun säiliöön ja toimittaa jäteveden-puhdistamolle tai ne on
käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (157/2017) mukaisesti.
8. Lannanlevityspeltoaloista on oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on
tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. Lannan peltolevityksissä tulee noudattaa
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettua
valtioneuvoston asetusta (1250/2014) ja sen muutoksia, ellei määräyksissä jäljempänä
muuta vaadita. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pelloilla.
9. Lannan kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa
käyttäen siten, että lietettä, virtsaa tai lantaa ei pääse ympäristöön, kuljetusteille, ojiin,
vesistöön tai pohjaveteen ja että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa tien varrella asuville
asukkaille ja muille tien käyttäjille. Mikäli lietettä, virtsaa tai lantaa pääsee valumaan
kuljetusteille, tulee likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. Lannan levitys tulee hoitaa
siten, että naapureille ja lannan levitysalojen lähellä asuville ei aiheudu kohtuutonta
hajuhaittaa. Muualle kuin kasvustoon levitetty lanta tulee mullata mahdollisimman pian,
viimeistään vuorokauden kuluessa levityksestä.
10. Lantaa ei saa levittää routaantuneeseen, lumipeitteiseen eikä veden kyllästämään
maahan. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys pellolle
on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta
voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu
hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen
vuoksi eli silloin, kun pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan
vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Lannan
levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä.
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Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä
ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.
11. Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin
vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on
kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Talousveden hankintaan
käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon
rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei
lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla.
Lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla
tavoin kuin sijoittamalla on kielletty pellolla, jonka kaltevuus on vähintään 15 %.
12. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuolto
tulee hoitaa Siikalatvan kunnassa voimassa olevien Jokilaaksojen jätelautakunnan
10.12.2015 hyväksymien jätehuoltomääräysten ja jätehuoltomääräysten yleisen osan
mukaisesti. Lajitellut hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten muovit, pahvi, metalli ja paperi,
tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle tai
käsittelijälle ja hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitettavaksi asianmukaisen luvan
omaavaan laitokseen tai paikkaan. Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet), kuten jäteöljyt,
loisteputket, akut ja käyttökelvottomat torjunta- ja säilöntäaineet, tulee kerätä erilleen ja
toimittaa vastaanottopisteeseen, jolla on lupa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä. Jätteitä ei
saa polttaa.
13. Polttonesteet, kemikaalit ja öljyt on varastoitava ja käsiteltävä tilalla siten, että siitä ei
aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai
maaperän, pinta- ja pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
Polttoneste- ja öljysäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä ja säiliöt
tulee sijoittaa riittävän kauas vesistöistä ja ojista. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa
katokselliseen suoja-altaaseen sekä varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja
laponestolaitteella. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla
varustettu valuma-altaallinen tai kaksivaippainen säiliö. Tankkauspaikan läheisyydessä on
oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on
säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä
astioissa tiiviillä alustalla, jossa on reunallinen suojarakenne.
14. Toiminnanharjoittajan tulee raportoida Siikalatvan kunnan ympäristönsuojelun
valvontaviranomaiselle vuosittain, helmikuun loppuun mennessä seurantatietoina eläinten
määrä ja vuosittain muodostuva lannan kuutiometrimäärä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin
sekä lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset. Raportointi tulee soveltuvin
osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA)
valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla. Siikalatvan kunnan
ympäristönsuojelun valvontaviranomainen liittää toiminnan ympäristönsuojelulain
mukaiseen määräaikaistarkastusten ja säännöllisen valvonnan piiriin.
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15. Vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista on aiheutunut tai voi aiheutua vaaraa tai
haittaa ympäristölle, tulee välittömästi ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä
Siikalatvan kunnan ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle.
16. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja
toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan
soveltuvan tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää toiminnasta ympäristöön
kohdistuvan kuormituksen määrää.
17. Toiminnan olennaisesta laajentamisesta tai muuttamisesta tulee tehdä
ympäristönsuojelulain 10a-luvun mukainen kirjallinen ilmoitus Siikalatvan kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli toiminta laajenee tai muuttuu nykyisestä siten,
että lypsylehmiä on enintään 299 tai tilan kokonaiseläinsyksikkömäärä
ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on
alle 3 000. Muussa tapauksessa toiminnan olennaiseen laajentami-seen tai muuttamiseen
tulee hakea ympäristölupa. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan
lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava etukäteen
Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
PERUSTELUT
Päätöksen perustelut
Kysymyksessä on Jorma Rahikkalan eläinsuojatoimintaa koskeva ilmoituspäätös.
Maidontuotantotilan toimintaa laajennetaan lisäämällä lypsylehmien, hiehojen ja
vasikoiden (6-12 kk) määrää nykyisestään sekä rakentamalla uusi hiehopihatto ja uusi
lietesäiliö. Alle 6 kk:n ikäisten vasikoiden määrä pysyy ennallaan. Kokonaiseläinyksikkömäärä on 2 987,4 ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 3 mukaisilla
eläinyksikkökertoimilla laskettuna.
Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) liitteen 1
mukainen vähimmäisetäisyys lähimpään hajun perusteella häiriintyvään kohteeseen on
em. eläinyksikkömäärällä 450 metriä silloin, kun lietelantaloissa on kuorettuma. Asetuksen
mukainen etäisyysvaatimus täyttyy, sillä etäisyys rakennettavista hiehopihatosta ja
lietesäiliöstä lähimpään muuhun kuin hakijan omistamaan tai osaomistamaan
asuinrakennukseen on 633 metriä.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei
aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Saman pykälän
mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon
toiminnan:
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen
todennäköisyys ja onnettomuusriski;
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta;
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama
käyttötarkoitus;
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5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.
Alueella ja ilmoituksen mukaisella tilalla on ollut lypsykarjatoimintaa jo pitkään ja puheena
oleva toiminta on tavanomaista kyseisessä ympäristössä. Alue on maatalous- ja
metsätalousvaltaista seutua. Tilalle on muutama vuosi sitten rakennettu nykyisen
tuotantotilan laajennuksena uusi tuotantorakennus ja uusi lietesäiliö, jolle laajennukselle
on myönnetty ympäristölupa 17.3.2017 ja jolla toimintaa on ohjattu ympäristönsuojelulain
periaatteita noudattavaksi. Toiminnalla on asianmukaiset ja riittävän kokoiset lantavarastot. Syntyvät päästöt on pyritty minimoimaan eläinsuojien sijoittelulla ja tuotantoteknisin järjestelyin. Merkittävin ympäristövaikutus on satunnainen hajuhaitta lannanajon
yhteydessä. Edellä mainittu huomioiden toteutettavaksi suunnitellusta eläinsuojatoiminnan
laajentamisesta nykyisellä paikallaan ei ennalta arvioiden katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaista ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen
voidaan ehkäistä.
Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää valtioneuvoston asetuksessa (138/2019)
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista asetetut minimivaatimukset toiminnan sijoittumisen,
hajupäästöjen rajoittamisen, lannan hyödyntämisen, jätevesien käsittelyn, rehujätteiden
käsittelyn ja kuolleiden eläinten käsittelyn sekä toiminnan seurannan ja raportoinnin
osalta.
Toiminnan ei katsota aiheuttavan myönteisen ilmoituspäätöksen esteenä olevaa
terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, ympäristön yleisen viihtyisyyden
vähentymistä tai ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä.
Toiminnan ei katsota myöskään aiheuttavan maan, pinta- tai pohjaveden pilaantumista,
erityisten luonnonolosuhteiden huononemista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä
kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistöissä. Määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset
ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi.
Toiminnanharjoittajalla on toiminnan edellyttämä asiantuntemus ja edellytykset hankkia
tarvittaessa lisäasiantuntemusta toimintansa tueksi.
Määräysten perustelut (määräyksen nro suluissa)
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 15a §:n mukaan ilmoituspäätöksen
edellytysten varmistamiseksi sekä toiminnan valvonnan mahdollistamiseksi on annettava
tarpeelliset määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seurannasta ja tarkkailusta ja muista
ympäristönpilaantumisen vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä.
-Määräyksellä varmistetaan, että eläinsuojatoimintaa harjoitetaan ilmoituksenvaraisista
eläinsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (138/2019) mukaisesti (1)
-Ilmoituksessa on oltava ilmoituksen käsittelyn kannalta tarpeelliset ja sitovat tiedot
toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.
Maantien suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta ja suoja-alueelle
ei saa sijoittaa rakennuksia eikä rakennelmia. (2)
-Määräyksellä ohjataan ympäristönsuojelulain yleisiin periaatteisiin ja velvollisuuksiin
terveydellisen haitan ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (3)
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-Varastotilojen tulee olla vesitiiviitä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen
ehkäisemiseksi. Toiminnasta ei, asetettujen määräysten ja toiminnan sijoituspaikan
huomioon ottaen, katsota aiheutuvan yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa
terveyshaittaa tai vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapureille tai
lähistöllä asuville. (4)
-Lietelannan ja kuivikepohjalannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston
asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
(1250/2014). Asetuksen 5 §:n mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta,
tulee olla lannan varastointitila (lantala), jonka tilavuuden tulee riittää vähintään 12
kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Asetuksen liitteen 1 taulukon 1 mukaan lannan
varastointitilojen vähimmäistilavuuksiin lasketaan mukaan myös muut varastosäiliöihin
johdettavat vedet ja sade- ja sulamisvedet. Kattamattomien lietelantasäiliöiden
varastotilavuuksiin eli bruttotilavuuksiin on arvioitu sade- ja sulamisvesien määräksi pintaala x 0,3 m. Lietesäiliöiden nettotilavuutta (sadevedet on vähennetty) on 7 726 m3 ja
laskennallinen tarve on 7 466 m3 eli asetuksen mukaisen tilavaatimuksen voidaan katsoa
täyttyvän. Myös kuivikelannan varastotilavaatimus täyttyy, koska kuivalannan varastoinnin
nettotilavuutta on 262 m3 ja laskennallinen tarve on 260 m3. (5)
-Tarkkailemalla säännöllisesti lannan varastointi- ja johtamisrakenteita ja tyhjentämällä
säiliöt ja varastot vuosittain voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi
toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmettyä. Lantavarastojen vuosittaisella
tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. (6)
-Ympäristönsuojelulain 155 §:ssä on määrätty jätevesien yleisestä
puhdistamisvelvollisuudesta. (7)
-Ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ovat tarpeen valvonnan kannalta. Lannan levitystä
varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin
välttämiseksi. (8)
-Lannan kuormausta, kuljetusta ja levitystä koskeva määräys on tarpeen maaperän sekä
pinta- ja pohjaveden pilaantumisriskin sekä ympäristön yleiselle viihtyisyydelle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Muokkaamalla maa mahdollisimman
pian, viimeistään vuorokauden kuluessa lannan levityksestä tai levittämällä lanta
kasvustoon, vähennetään ilmakehään johtuvaa typpikuormitusta ja naapureille lannan
levityksestä aiheutuvaa hajuhaittaa. (9)
-Lannan levittämistä koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen eräiden
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Lanta
tulee levittää sulaan, lumettomaan maahan suorien ravinnehuuhtoumien estämiseksi.
Viljeltäessä tulvanalaisia peltoja tulee ravinteiden ja lannan pääsy vesistöön estää.
Jättämällä vesistöjen ja valtaojien varsille lannoittamattomat vyöhykkeet estetään
ravinteiden ja bakteerien pääsy veteen. Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisen
ilmoittamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on säädetty valtioneuvoston
asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen
rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1261/2015). (10-11)
-Määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon ja jätelain sekä sen nojalla annettujen
säädösten noudattamiseksi sekä jätteiden haitallisuuden vähentämiseksi. Jätteet tulee
pitää erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa. Jätteiden ja vaarallisten jätteiden
toimittaminen asianmukaiseen vastaanottoon ja käsittelyyn on omiaan vähentämään niistä
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja ja -riskejä. Jätelailla
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määrätään mm. yleisistä huolehtimisvelvoitteista. (12)
-Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän
pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys kemikaalien, polttonesteiden ja
öljyjen varastoinnista. (13)
-Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata
ilmoituspäätöksessä annettujen määräysten noudattamista. (14)
-Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantumista onnettomuus- ja
häiriötilanteissa ja sillä varmistetaan riittävä tiedonkulku valvontaviranomaiselle. (15)
-Toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus ja sen on oltava riittävästi
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten
vähentämismahdollisuuksista. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee seurata ja tarkkailla
toimintansa vaikutuksia. Ilmoituspäätöksen voimassaolon aikana tekniikka voi kehittyä ja
toiminnanharjoittaja on velvollinen ottamaan määräyksistä huolimatta käyttöön parasta
käyttökelpoista tekniikkaa. (16)
-Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan
tiedonkulku ympäristönsuojeluviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan
tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassa oleviin määräyksiin ja arvioida kirjallisen
ilmoitusmenettelyn tai uuden ympäristöluvan tarvetta. (17)
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
-Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
-Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-11, 14-17, 19-20, 22-23, 29, 39a, 42-44, 52-53, 58,
62, 66, 70, 83 1.mom., 84-85, 87, 88, 10a luku, 123, 134, 155, 168, 170, 172, 190-191,
205, 223 §, liitteet 3-4
-Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 3-4 §, 3. luku, 28-29 §
-Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920 ja muutos 90/2000) 17 §
-Jätelaki (646/2011) 2, 5-6, 8, 12-13, 15-17, 29, 72-73, 91, 118-123 §
-Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 9-12, 20, 24 §
-Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen
rajoittamisesta (1250/2014) ja asetuksen muutos (1261/2015)
-Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten yleinen osa,
Jokilaaksojen jätelautakunta, 10.12.2015 § 36
Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksa
(Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 § 20 ja lisäykset
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksaan 14.3.2019 § 21)
Edellisten säädösten lisäksi määräyksiä määrättäessä on sovellettu:
-Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:17, Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista
ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019
VASTAUKSET YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN
Annetut lausunnot on huomioitu ilmoituspäätöksessä seuraavasti:
-Ympäristöpalvelut Helmen lausunto, lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
-Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön naapurin kuulemisvastaus/lausunto, lupamääräys 2.
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PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja
muuttamiseen sovelletaan ympäristönsuojelulain 10 a-luvussa säädettyä
ilmoitusmenettelyä, mikäli laajentaminen tai muuttaminen ei edellytä ympäristönsuojelulain
29 §:n mukaisesti ympäristölupaa. Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän
ilmoituspäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai näistä poikkeavia säännöksiä
ilmoituspäätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan tai
ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava.
Ellei ilmoituspäätöksen mukaista toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia
ole aloitettu viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman, tämä
päätös raukeaa.
KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET
Siikalatvan kunnan 17.3.2017 antama ympäristölupapäätös korjauksineen.
ILMOITUSPÄÄTÖKSEN MUKAISEN TOIMINNAN ALOITTAMINEN
Ilmoituspäätöksen mukainen toiminta saadaan aloittaa heti.
ILMOITUSPÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
ILMOITUSPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.
Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Siikalatvan kunnan verkkosivuilla Internetosoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla
julkaisemisajankohdasta lukien.
Päätös:
-Jorma Rahikkala
Jäljennös päätöksestä:
-Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
-Ympäristöpalvelut Helmi/Siikalatvan kunnan terveydensuojeluviranomainen
-Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölupalautakunta
Ilmoitus päätöksestä:
-Ilmoituksesta tiedon saaneet
ILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 1 760,00 euroa.
Maksu määräytyy Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 14.3.2019 § 21
hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksaan tehdyn
lisäyksen mukaisesti, jolla ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksaan
lisättiin kohta ”Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoituspäätös”, 1 500 euroa.
Lisäksi peritään maksutaksan mukaisesti ”Kaikkiin lupahakemusten laskuihin lisättävät
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maksut” kohdan b) Kuulemiskirjeet 20 €/kirje
seuraavasti:
-asianosaisten kuuleminen 13 x 20 € = 260 euroa.
Lisäksi ilmoituspäätöksen haltijan on maksettava päätöksen voimassaoloajan kulloinkin
voimassa olevan taksan mukainen ympäristönsuojelulain edellyttämään valvontaohjelmaan perustuva ilmoituksenvaraisen toiminnan määräaikaistarkastuksen
valvontamaksu.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan
hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuunottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa ja toimittaa
Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.
LIITTEET

-Jorma Rahikkala, eläinsuojatoimintaa koskeva ilmoitus 2.5.2022
-Valitusosoitus

Päiväys ja allekirjoitus

30.06.2022
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Siikalatvan kunnan
asianhallintajärjestelmässä.

Terhi Tuomela
Rakennustarkastaja

SIIKALATVAN KUNTA
Pulkkilantie 4
92600 PULKKILA

VALITUSOSOITUS ELÄINSUOJAN
ILMOITUSPÄÄTÖKSEEN

VALITUSVIRANOMAINEN
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101
Vaasa (käyntios. Korsholmanpuistikko 43).
VALITUSOIKEUS on:
• sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
• 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 hankkeen
ympäristövaikutukset ilmenevät
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN
Päätöksen, Siikalatvan kunnan viranhaltija 30.6.2022, § 3, tiedoksisaantipäivä on
7.7.2022.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs)
65101 VAASA
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780 faksi 029 5642760
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15
Valitusaika päättyy 8.8.2022.
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty
määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa valituskirjelmässä on
ilmoitettava:
• valittajan nimi ja kotikunta
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan
tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
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.
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET
Valituskirjelmään on liitettävä:
• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
VALTUUTUS
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti
valitusviranomaisessa.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja
oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta (1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudelta.

