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D/348/11.01.00/2021

ILMOITUSPÄÄTÖS ELÄINSUOJALLE, SUHONEN TEEMU, JOROI-
NEN

Keski-Savon ympäristölautakunta 2.9.2021 § 65

Teemu Suhonen on jättänyt Keski-Savon ympäristölautakunnalle ympäris-
tönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen emolehmätuotantoon suun-
tautuvasta eläinsuojasta Joroisten kunnassa tilalla Kolmala 171-417-4-19.

Tilalle on tarkoitus rakentaa uudet emolehmätuotannon rakennukset. Emo-
lehmätoiminta on 80 emolehmälle, 15 hieholle (12-24 kk), 5 siitossonnille 
(> 2 v), 15 lehmävasikalle (6-12 kk), 40 lehmävasikalle (< 6kk) ja 40 sonni-
vasikalle (< 6 kk). Tilat koostuvat makuuhallista, ruokintakatoksesta, poiki-
ma/sairas ja vasikkatiloista sekä lantaloista. Kaikki on tiiviissä kokonaisuu-
dessa. Rakennuksien välitilat ovat jaloittelualuetta. Eläinten laiduntamista 
on mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta on 
1.10.2021.

Kuulutus ja ilmoitus pidettiin nähtävillä 28.5. - 5.7.2021 Keski-Savon ym-
päristötoimen internet sivuilla sekä pelkkä kuulutus Joroisten kunnan säh-
köisellä ilmoitustaululla. Lähiympäristössä sijaitsevien kiinteistöiden omis-
tajia on tiedotettu 28.5.2021 päivätyillä kuulemiskirjeillä. Ilmoituksesta ei 
saapunut muistutuksia tai mielipiteitä. 

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Joroisten terveydensuojeluviranomaisel-
ta. Terveydensuojeluviranomainen ilmoitti 14.6.2021, että hakemuksen joh-
dosta ei ole lausuttavaa.

Ilmoituspäätösehdotus on liitteenä.

Ilmoituksen asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija ja lisätietoja:
Marika Limatius, ympäristösihteeri, p. 040 673 8488,
marika.limatius@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää hyväksyä Teemu Suhosen jättä-
män ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen eläinsuojatoi-
minnasta liitteenä olevan ilmoituspäätöksen mukaisesti.

Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimat-
ta.
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Ilmoituspäätöksen käsittelymaksu peritään Keski-Savon ympäristölauta-
kunnan 17.12.2020 § 80 ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liitetaulu-
kon kohdan 17.4 mukaisesti yhteensä 1300 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös tiedoksi: Hakija
Pohjois-Savon ELY –keskus
Joroisten terveydensuojeluviranomainen
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Leppävirran kunta PÄÄTÖS 1(8)
Keski-Savon ympäristölautakunta Kokouspäivämäärä 2.9.2021 (§ 65 )
PL 4 
79101 Leppävirta                                 

ILMOITUSPÄÄTÖS ELÄINSUOJALLE

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n ilmoituksesta

Ilmoitus  koskee  eläinsuojan  toimintaa  Joroisten  kunnassa  tilalla 
Kolmala 171-417-4-19.

ILMOITTAJA

Teemu Suhonen
Uitonvirrantie 31 
77460 Maavesi
Y-tunnus: 2632785-3
Tilatunnus: 171040605

ILMOITUKSEN KÄSITTELEMISEN PERUSTE

Toiminnan  laajentaminen  edellyttää  ilmoituksen  käsittelyä.  Tilalla  ei  ole  aiempaa 
ympäristölupaa eläinsuojalle.

Ympäristönsuojelulain  (527/2014)  liitteen 4 kohdan 5 c)  mukaan eläinsuoja,  jonka 
eläinyksikkömäärä ylittää ilmoituksenvaraisuuden rajan, on ilmoitusvelvollinen.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain  (527/2014)  22  §:n  mukaan  kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen  käsittelee  ilmoituksen.  Joroisten  kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Savon ympäristölautakunta. 

ILMOITUKSEN VIREILLETULO

Ilmoitus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 11.5.2021.

D/348/11.01.00/2021

ALUEEN KAAVOITUS JA YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Ei  oikeusvaikutteista  kaavaa.  Voimassaolevan  Etelä-Savon  2.vaiheen 
maakuntakaavan yhdistelmäkartan mukaan alueella on voimassa Suoja-aluemerkintä 
svl2  4.666,  jolla  osoitetaan  valtatiellä  5  Joroisissa  sijaitsevan  varalaskupaikan 
suojavyöhyke, jonka säde on 12 km.  
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Lähimmät  asuin-  ja  vapaa-ajankiinteistöt  sijaitseva  yli  200  metrin  päässä 
eläinsuojasta. Lähimpään talousvesikaivoon on matkaa yli  50 metriä. Tilakeskus ei 
sijaitse Natura 2000- tai luonnonsuojelualueella, eikä sellaisen läheisyydessä. Tila ei 
sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Tilakeskus sijaitsee noin 270 metrin etäisyydellä  Sysmän vesistöstä, joka sijaitsee 
Vuoksen vesienhoitoalueella. Sysmän ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

TOIMINNAN KUVAUS/TIIVISTELMÄ TOIMINNASTA

Tilalla on tarkoitus rakentaa uudet emolehmätuotannon rakennukset. Tilat koostuvat 
makuuhallista, ruokintakatoksesta, poikima/sairas ja vasikkatiloista sekä lantaloista. 
Kaikki  on  tiiviissä  kokonaisuudessa.  Rakennuksien  välitilat  ovat  jaloittelualuetta. 
Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta on 1.10.2021.

Tilalla tulee olemaan emolehmiä 80, hiehoja 15, siitossonneja 5, vasikoita (6-12 kk) 
15 ja vasikoita (<6 kk) 80 kappaletta vuosittain. Eläinyksikkömäärä yhteensä 640,5 
ey. Emolehmistä puolet poikivat keväällä ja puolet syksyllä. Tilalla on tarkoitus tuottaa 
noin 80 kappaletta lihavasikoita jatkokasvatukseen vuosittain. 

Lietelantaa syntyy laskennallisesti vuodessa 536 m3 ja kuivikelantaa 867 m3. Tilalle 
rakennetaan  uusi  betoninen  lietesäiliö,  joka  on  tilavuudeltaan  864  m3 sekä 
tarvittaessa voidaan hyödyntää vanhan navetan yhteydessä olevia lietesäiliötä, jotka 
ovat  tilavuudeltaan  noin  400  m3 ja  900  m3.  Täyttötapana  lietesäiliöissä  on 
pudotuskaivo  pohjan  kautta.  Rakennettua  katetta  ei  tehdä,  vaan  käytetään 
luonnollista  kuorettumaa.  Uusi  934  m3:n  kuivalantala  rakennetaan  uuden 
rakennuskokonaisuuden yhteyteen. Kuivalantalaan tulee kiinteä katto. Lisäksi lannan 
varastointitilavuuteen  esitetään  huomioitavaksi  emolehmätilojen  sekä  vasikoiden, 
hiehojen ja sonnien kestokuivikepohjat. Levitykseen käytettävää peltoala on yhteensä 
94 ha. 

Rehun varastointiin rakennetaan tilavuudeltaan 1 484 m3:n laakasiilot. Laakasiiloon 
varastoidaan  esikuivattua  rehua  arviolta  1039  t/a.  Siilossa  on  oma  umpikaivo 
puristenesteille,  josta  nesteet  siirretään  lietesäiliöön.  Pyöröpaaleissa  rehua 
varastoidaan arviolta 200 t/a.

Toimintaan liittyviä öljytuotteita säilytetään n. 500 l/a ja ne varastoidaan konehallissa, 
joka  on  betonipohjainen.  Rehunsäiliöntäaineiden  kulutus  on  5 000  l/a,  nesteet 
säilytetään 1 000 litran IBC-konteissa säältä suojattuna. Lannoitteita käytetään 40 tn/
a ja ne säilytetään katoksessa kuormalavojen päällä. Kasvinsuojeluaineita käytetään 
0,1 tn/a ja ne säilytetään betonipohjaisessa varastossa. Eläinten lääkkeet, pesuaineet 
ja desinfiointiaineet säilytetään eläinsuojan eri tiloissa. 

Olemassa olevat polttoainesäiliöt ovat kooltaan 2,3 m3, 1,5 m3 ja 5 m3, säiliöt ovat 
suoja-altaalla  varustettuja  ja  ne ovat  katoksessa.  Säiliöistä  2,3 m3 ja  1,5 m3 ovat 
lukittavissa olevia. Suurin (5 m3) säiliö on varustettu ylitäytön- ja laponestolaitteella. 
Isoin säiliö on tarkastettu 2019, pienin 2015, keskikokoinen silmämääräisesti jokaisen 
täytön yhteydessä.
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Eläinten 922 m2:n jaloittelualue on betonipohjainen ja viemäröity, virtsat ja sadevedet 
johdetaan kokoojakaivon kautta lietesäiliöön.  Tilalla  laidunnetaan mahdollisuuksien 
mukaan.

Tila on liittynyt vesijohtoverkostoon ja eläinsuojan WC-vedet johdetaan umpisäiliöön. 
Umpisäiliö tyhjennetään levittäen pellolle lannoitteeksi. 

Tavanomainen  sekajäte  toimitetaan  kunnalliseen  jätteenkeräykseen.  Maatalouden 
muovit  toimitetaan  Riikinnevan  jäteasemalle.  Vaaralliset  jätteet  varastoidaan 
katetussa  ja  tiivispohjaisessa  varastointilassa.  Jäteöljyt  säilytetään  IBC-kontissa, 
jäteöljyt sekä muut öljyiset jätteet toimitaan Ekokemille (nyk. Fortum). Akut, paristot ja 
loisteputket  kierrätetään.  Käsitelty  puu  toimitetaan  Riikinnevan  jätekeskukseen. 
Pilaantuneet rehut käytetään lannoitteeksi pellolle. 

Ravinteita  levitetään  pellolle  tukiehtojen  ja  nitraattidirektiivin  rajoissa. 
Ravinnepäästöjä  vesistöön  on  vähennetty  jo  aiemmin  kaivamalla  3  kpl 
laskeutusaltaita jokaiseen vesien laskusuuntaan. Altaat tyhjennetään säännöllisesti.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Kuulutus julkaistiin 28.5.2021. Kuulutus ja ilmoitus pidettiin nähtävillä 28.5.-5.7.2021 
Keski-Savon  ympäristötoimen  internet  sivuilla  www.keskisavonymparistotoimi.fi  / 
Hallinto  /  Vireillä  olevat  asiat  sekä  pelkkä  kuulutus  Joroisten  kunnan  sähköisellä 
ilmoitustaululla os. www.joroinen.fi.  

Lähiympäristössä  sijaitsevien  kiinteistöiden  omistajia  on  tiedotettu  28.5.2021 
päivätyillä kuulemiskirjeillä.

Lausunnot

Ilmoituksesta  on  pyydetty  lausunto  Joroisten  terveydensuojeluviranomaiselta. 
Terveydensuojeluviranomainen ilmoitti  14.6.2021, että hakemuksen johdosta ei ole 
lausuttavaa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei saapunut muistutuksia.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Ympäristösihteeri on tutustunut kohteeseen paikan päällä 19.8.2021.

KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Teemu Suhosen jättämä ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus 
eläinsuojatoiminnasta Joroisten kunnassa tilalla Kolmala 171-417-4-19 hyväksytään 
tällä päätöksellä. 

Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan Valtioneuvoston asetusta 
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019), Valtioneuvoston asetusta eräiden 
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maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) ja 
ilmoituksessa ja sen liitteissä esittämiään tietoja. Edellä mainitun lisäksi toiminnalle 
annetaan seuraavat määräykset:

Lupamääräykset: 

1. Eläinsuojaan  saa  yhteensä  sijoittaa  kerrallaan  enintään  640,5  eläinyksikköä 
vastaavan  eläinmäärän.  Eläinpaikkojen  ikäjakaumaa  voidaan  muuttaa 
edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimäärin 
ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. 

Perustelut: Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. 
Eläinten  ikäjakaumakohtaiset  määrät  saattavat  vaihdella  kulloisenkin 
tuotantotilanteen  mukaisesti.  Toimintaa  tulee  kuitenkin  harjoittaa  päätöksen 
perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, 
että  tuotanto  tai  muut  ympäristövaikutukset  eivät  ylitä  yllä  mainitun 
eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

2. Hajuhaittojen estämiseksi  lietesäiliöiden pintakuorettuma tulee säilyttää ehjänä. 
Mikäli  lietesäiliöistä  ilmenee  ennakoimatonta  hajuhaittaa,  on  ne  katettava 
kiinteällä tai kelluvalla katteella.

Perustelut:  Hajuhaittaa  syntyy  tilalla  lähinnä  lannan  käsittelyssä  ja  lietteen 
sekoittamisesta lietesäiliössä.  Lietelannan varastoinnista aiheutuvia hajuhaittoja 
voidaan  vähentää  säilyttämällä  lietelannan  pinnalle  syntyvä  kuorettuma.  
(YSL 52 §)

3. Lannan levitykseen käytettävää peltopinta-alaa on oltava riittävästi kulloisellekin 
eläinmäärälle.  Peltopinta-alaa  on  oltava  ilmoituksen  mukaiselle 
maksimieläinmäärälle vähintään 48,9 ha.

Perustelut:  Lannan  hyödyntämisellä  lannoitteena  pelloille  tarkoittaa  lannan 
käyttöä siten,  että  ei  tapahdu ylilannoitusta  eikä  aiheudu  siitä  tai  virheelliseen 
ajankohtaan  suoritetusta  levityksestä  johtuvaa  ravinteiden  huuhtoutumisriskiä. 
Enimmäiseläinmäärä  lannan  levitykseen  soveltuvaa  peltohehtaaria  kohden  on 
määrätty  valtioneuvoston  asetuksessa  ilmoituksenvaraisista  eläinsuojista.  
(YSL 52 §, VNA 138/2019 5 §)

4. Ilmoittajan  on  oltava  riittävästi  selvillä  toimialansa  parhaan  käyttökelpoisen 
tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan 
käyttöönottoon. 

Perustelut:  Toiminnanharjoittajan  on  oltava  riittävästi  selvillä  aiheuttamiensa 
haitallisten  vaikutusten  vähentämismahdollisuuksista  ja  sen  takia  seurattava 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

5. Polttonestesäiliöiden  alustan  sekä  tankkauspaikan  alustan  tulee  olla  tiiviitä. 
Säiliöt  on  oltava  lukittuja  ja  niissä  on  oltava  lapon-  ja  ylitäytönestimet. 
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Tankkauspaikan  läheisyydessä  on  oltava  imeytysaineita  polttoainevuotojen 
varalle.  Polttonestesäiliöt  tulee  varustaa  lapon-  ja  ylitäytön  estävillä  laitteilla 
2.9.2022 mennessä. (YSL 6-8, 16, 17, 52 §:t)

Perustelut:  Määräys  on  tarpeen  pohjaveden  ja  maaperän  pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. 

6. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet on toimitettava säännöllisesti  mahdollisuuksien 
mukaan hyötykäyttöön luvalliseen vastaanottopaikkaan. 

Eläinsuojarakennuksen  wc-käymälän  sakokaivoliete  on  stabiloitava  ennen 
peltoon levittämistä.

Kemikaalit  ja  vaaralliset  jätteet  on  varastoitava  katetussa  tiivispohjaisessa 
varastossa.  Vaaralliset  jätteet  on  toimitettava  luvalliseen  vastaanottopaikkaan 
vähintään kerran vuodessa. (YSL 6, 7, 15, 16, 20, 52 §:t, JL 72 §)

Perustelut: Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä 
siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte 
on  hyödynnettävä,  jos  se  on  teknisesti  mahdollista  ja  jos  sitä  ei  aiheudu 
kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. 
Stabiloinnin jälkeen lietteestä ei aiheudu enää terveys-, ympäristö- ja hajuhaittoja. 
Määräykset  ovat  tarpeen  asianmukaisen  jätehuollon  järjestämiseksi  ja  alueen 
siisteyden turvaamiseksi

7. Valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 9 §:n 
raportointivelvollisuuden lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot;

- toiminnassa  syntyneistä  jätteistä  lajeittain  ja  määrittäin  sekä  jätteiden 
toimituspaikat,

- polttoneste- ja öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat,
- tiedot  eläinsuojan  ja  lantavarastojen  rakenteiden  tarkkailusta,  huolloista  ja 

korjauksista,
- kirjanpito oman sakokaivolietteen levityksestä lohkokohtaisesti.

Seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä tai 
toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Perustelut:  Määräykset  tuotantoon  liittyvien  rakennusten  ja  rakenteiden 
tarkkailusta  annetaan  ympäristön  pilaantumisen  estämiseksi  Määräykset 
toiminnan seurannasta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 
§, JäteL 12, 118–122 §, VNA 138/2019 9 §)

8. Tilalla  tapahtuvista  muutoksista  on  ilmoitettava  kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. 
Häiriötilanteista,  jotka  saattavat  aiheuttaa  merkittävää  ympäristöhaittaa,  on 
ilmoitettava välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Perustelut: Määräykset toiminnan seurannasta ja muutosten ilmoittamisesta ovat 
tarpeen toiminnan valvomiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 §, VNA 138/2019 9 §)
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Ratkaisun perustelu

Kun toimintaa  harjoitetaan  ilmoituksessa  ja  sen  liitteissä  sekä  tässä  päätöksessä 
esitetyllä  tavalla  ja  noudatetaan  päätöksen  määräyksiä,  toiminta  täyttää 
ympäristönsuojelulain  ja  jätelain  sekä  niiden  nojalla  annettujen  asetusten 
vaatimukset. 

Toiminnasta  ei  aiheudu  toiminnan  laatu,  määräykset  ja  sijoituspaikka  huomioon 
ottaen terveyshaittaa,  merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai  sen vaaraa, 
maaperän  tai  pohjaveden  pilaantumista,  erityisten  luonnonolosuhteiden 
huonontumista,  vedenhankinnan  tai  yleiseltä  kannalta  tärkeän  muun 
käyttömahdollisuuden  vaarantumista  toiminnan  vaikutusalueella  eikä  eräistä 
naapuruussuhteista  annetussa  laissa  tarkoitettua  kohtuutonta  rasitusta.  Toiminta 
täyttää jätelain vaatimukset. Edellytykset ilmoituksen hyväksymiselle ovat olemassa. 

Toiminta ei ole ristiriidassa Etelä-Savon 2.vaiheen maakuntakaavan yhdistelmäkartan 
Suoja-aluemerkinnän svl2 4.666 kanssa.

Eläinsuoja-asetuksen  liitteen  1,  taulukon  1  nautojen  eläinsuojien 
vähimmäisetäisyystaulukon  mukaan  640,5  ey:n  tilan,  jonka  lietelantalassa  on 
luontainen  kuorrettuma,  tulee  vähimmäisetäisyys  lähinaapuriin  olla  150  metriä. 
Saman  taulukon  mukaan  katetun  kuivikelantalan  osalta  etäisyysvaatimus  on  100 
metriä. Eläinsuoja ja sen yhteydessä olevat lantarakennukset täyttävät asetuksen 2 
§:n tarkoitetut vähimmäisetäisyysvaatimukset. 

Läheisen vesistön, Sysmän ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Tila ylläpitää 3 kpl 
laskeutusaltaita  vähentämään  ravinnekuormitusta  vesistöön.  Sysmä  kuuluu  Etelä-
Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 yhdeksi maatalouden 
vesiensuojelun  painopistekohteeksi.  Maatalouden  toimenpiteiksi  on  listattu 
maatalouden  kosteikot  ja  laskeutusaltaat.  Myös  Vuoksen  vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa  vuosiksi  2016-2021  on  mainittu  maatalouden 
täydentävinä  toimenpiteinä  Maatalouden  kosteikot  ja  laskeutusaltaat.  Eläinsuojan 
toiminta  ei  ennalta  arvioiden  vaaranna  Vuoksen  vesienhoitoalueen 
vesienhoitosuunnitelmassa  vuosille  2016-2021  tai  Etelä-Savon  vesienhoidon 
toimenpideohjelmassa vuosille 2016–2021 vedenlaadulle asetettujen tilatavoitteiden 
saavuttamista.

ILMOITUKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi. 

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa 
tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia 
määräyksiä  ankarampia  määräyksiä  tai  luvasta  poikkeavia  säännöksiä  luvan 
voimassaolosta  tai  tarkistamisesta,  on  asetusta  luvan  estämättä  noudattava.
(YSL 70 §).
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11–12, 14–17, 20, 22, 27, 39, 39 a, 40-44, 48, 
49, 51-53, 58, 62, 70, 83-89, 115 a-e, 123, 172, 190-191, 199 §:t 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11-15, 20 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t 
Jätelaki (646/2011) 5, 8, 12-13, 15-17, 19-20, 72, 118 ja 122-123 §:t 
Jäteasetus (179/2012) 12 ja 20 §:t
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta (VNa 1250/2014)
Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta 
17.12.2020 § 80

KÄSITTELY- JA VALVONTAMAKSUT 

Hakijalta  peritään  ilmoituspäätöksen  käsittelymaksua  Keski-Savon 
ympäristölautakunnan  17.12.2020  §  80  ympäristönsuojeluviranomaisen  taksan 
liitetaulukon kohdan 17.4 mukaisesti yhteensä 1300 euroa. 

Valvontamaksu

Ympäristönsuojelulain  edellyttämän  valvontaohjelman  mukainen  valvontamaksu 
määräytyy  kulloinkin  voimassa  olevan  Keski-Savon  ympäristölautakunnan 
valvontamaksutaksan perusteella.

ILMOITUSPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 
85 §:n mukaisesti.  

Päätös

Teemu Suhonen

Jäljennös päätöksestä

Joroisten terveydensuojeluviranomainen 
Pohjois-Savon ELY-keskus

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen  saa hakea  muutosta  valittamalla  Vaasan  hallinto  –  oikeuteen. 
Päätös  annetaan tiedoksi  julkisella  kuulutuksella  kunnan verkkosivuilla.  Määräaika 
valituksen  tekemiseen  on  30  päivää  tämän  päätöksen  tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin  lähettämisestä  tai  seitsemäntenä  päivänä  kirjeen  lähettämisestä. 
Yleistiedoksisaannin  katsotaan  tapahtuneen  seitsemäntenä  päivänä  kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. 
Käsittelymaksun  muutosta  haetaan  Vaasan  hallinto-oikeudelta  liitteenä  olevan 
valitusosoituksen mukaisesti.
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Liite: valitusosoitus

VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea 
valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusaika
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla.
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) 
viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. 
Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä 
julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka 
asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä 
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, 
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-
keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla 
asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu 
valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on 
valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

Valituksen liitteet
1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio 
saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen 
tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen 
oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa 
tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian 
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.
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Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-
oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle 
henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös 
postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen 
asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa 
valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 
euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen 
päätöksen valittajan eduksi.
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LEPPÄVIRRAN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 61 – 64, 66, 67
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 65 
oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.
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