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D/655/11.01.00/2021

YMPÄRISTÖLUVAN RAUETTAMINEN, PIENELÄINTUHKAAMO, 
JOROINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta 28.10.2021 § 77

Rantasalmen ympäristölautakunta (yhteislautakunta) on 29.9.2010 § 78 
myöntänyt yksityishenkilölle ympäristöluvan Joroisten kunnan Kaitaisten 
kylässä Alakulmala 14:29 -tilalla sijainneen pieneläintuhkaamon toiminnal-
le. Luvan haltija on ilmoittanut valvontaviranomaiselle 5.10.2021, että ym-
päristöluvan voi rauettaa.

Ympäristönsuojeluviranomainen laittaa ympäristönsuojelulain 88 §:n mu-
kaisesti vireille ympäristöluvan rauettamisen luvan haltijan 5.10.2021 anta-
man ilmoituksen perusteella. Toimintaan liittyvä laitteisto on jo siirretty 
pois kiinteistöltä. Ympäristöluvan lupamääräyksissä mainittua yksityiskoh-
tainen suunnitelmaa toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista ei katsottu 
tarpeelliseksi laatia toiminnan luonteen vuoksi.

Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä sääde-
tään. Kuitenkin luvan rauettamisesta ei katsottu tarpeelliseksi tiedottaa eikä 
pyytää lausuntoja, koska asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen ja 
etuun. Lisäksi asianosaisten kuulemista pidettiin ilmeisen tarpeettomana. 

Keski-Savon ympäristölautakunta on 10.6.2021 § 58 myöntänyt Tmi Kai-
sertille ympäristöluvan lemmikkieläinten polttolaitoksen (pieneläintuhkaa-
mo) toiminnalle Varkauden kaupunkiin kiinteistölle Välipala (915-413-4-
95). Kyseessä on siis Joroisissa sijainneen pieneläintuhkaamon toiminnan 
siirtyminen Varkauteen. 

Ympäristöluvan rauettamiseen liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan 
nähtävillä kokouksessa.

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

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy Rantasalmen ympäristölauta-
kunnan (yhteislautakunta) 29.9.2010 § 78 myöntämän ympäristöluvan rau-
keamisen. 

Tästä päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. Tä-
hän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

77 §
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Tiedoksi:
Luvan haltija
Pohjois-Savon ELY-keskus
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 68-76, 80-81
koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei 
saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 77-79
ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta 
Vaasan hallinto-oikeudelta 

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

Valitusoikeus
Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tar-
koituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viih-
tyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaiku-
tukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kun-
nan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomai-
sella.

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 valit-
tajaan
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 valitukses-
sa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vi-
reillä 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 saantito-
distuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
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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 oi-
keusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan 
saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittely-
vaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oi-
keuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökoh-
taisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähkö-
postitse, 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 osoittees-
sa 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 valitta-
jan eduksi.
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