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Annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 24.8.2022

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen ilmoituspäätös eläinsuojalle.

TOIMINNANHARJOITTAJA
----------------------------------------------ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE
Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain 115 a §:n 1 momentin
mukaisena toimintana. Ympäristönsuojelulain liitteen 4 kohdan 5 a) mukaan
ilmoitusvelvollinen on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50
lypsylehmälle ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella.
TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan toimivaltainen
viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Liperin
kunnassa toimii elinympäristölautakunnan lupajaos.
ILMOITUKSEN VIREILLETULO
Ilmoitus on saapunut Liperin kuntaan 23.3.2022.
SIJAINTI
Eläinsuoja sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylässä kiinteistöllä Lekkuva
RN:o 14:32. Tilakeskus sijaitsee haja-asutusalueella noin 5 kilometriä
Viinijärven taajamasta. Tilakeskus ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä
kaavoitetulla alueella. Kohteen vaikutuspiirissä ei ole tiedossa erityisiä
luontokohteita.
LUPATILANNE
Eläinsuojalla on aikaisempi Liperin kunnan myöntämä ympäristölupa 4/2005.
Olemassa olevalle toiminnalle ollaan nyt hakemassa lainmukaista
ilmoituspäätöstä tilalle tehdyn määräaikaistarkastuksen myötä.
TIIVISTELMÄ TOIMINNASTA
Tila jatkaa lypsylehmätoimintaansa. Tilalla on tapahtunut sukupolvenvaihdos
vuonna 2017. Ilmoituksen mukaan tulevien eläinpaikkoja on 50 lypsylehmälle,
15 hieholle (12–24 kk) ja 22 lehmävasikalle (6–12 kk). Ympäristönsuojelulain
(527/2014) liitteen 3 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla laskettuna eläinmäärä

tuottaa 675 eläinyksikköä, mikä on kokoluokaltaan ilmoituksenvaraista
toimintaa.
Tilalla on lannanlevitysalaa noin 99 ha, josta noin 93 ha on omistuksessa
olevaa peltoa ja noin 6 ha vuokrattua peltoa. Pellot eivät sijaitse
pohjavesialueella. Hakemuksen mukainen eläinmäärä tuottaa lantaa
nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaisilla lantakertoimilla laskettuna 1561 m3,
josta laiduntamiskauden vähennys minimissään 90 päivän laiduntamisesta on
hiehoille 32 m3 ja päivällä laiduntaville lypsylehmille 157 m3. Tilalla on kolme
lietesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 961 m3, 700 m3 ja 290 m3. Sadevesiä
avoimiin säiliöihin kertyy 164 m3. Eläinsuojan pesuvesiä, maitohuoneen
jätevesiä tai puristenesteen määrää ei hakemuksessa ole eritelty.
Tila on liittynyt kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Tilalla on myös oma
kaivo, joka ei ole ollut käytössä vuosiin. Puhtaat hulevedet johdetaan ojaan.
Tilalla on kaksi lukittua polttoainesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 2 m3 ja 3,5 m3.
Tila on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Kuolleet eläimet noutaa Kuljetusliike
Lauhaluoma. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin.
Pilaantuneet rehut levitetään peltoon.
ASIAN KÄSITTELY
Ilmoituksesta on tiedotettu kuuluttamalla paikallislehdessä Kotiseutu-Uutiset,
kunnan ilmoitustaululla ja yleisessä tietoverkossa. Ilmoitus liitteineen on ollut
nähtävillä Liperin kunnan elinympäristöpalveluissa 30.3.2022 – 6.5.2022.
Kunta on kuullut tilakeskuksen vaikutusalueella asuvat naapurit, joista 3
palautti kuulemislomakkeen määräaikaan mennessä. Kellään naapureista ei
ollut ilmoituksesta huomautettavaa.
Lausunnot
Ilmoituksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta ja
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveydeltä. 12.4.2022 päivätyssä lausunnossaan
ELY-keskus totesi mm. seuraavaa:
-

-

Lannanvarastointitilavuus 1951 m3 on todennäköisesti riittävä, mutta myös
muut lietesäiliöön mahdollisesti johdettavat jakeet tulee laskennassa ottaa
huomioon.
Hajakuormituksen vähentäminen ja huolellinen lannanlevitys ovat alueen
vesien sekä Heposelän tilan parantamisessa merkittävässä roolissa.
Vesiensuojeluun on hyvä kiinnittää toiminnassa erityistä huomiota, vaikka
peltoviljely ei sisälly päätöksessä annettaviin määräyksiin.
Päätökseen tulee sisällyttää riittävät määräykset jätteistä, niiden käsittelystä ja
hyödyntämisestä sekä polttoaineista ja muista vaarallisista jätteistä.
Polttoainesäiliöihin liittyvät määräykset tulee antaa vähintään kunnan
ympäristönsuojelumääräyksiä vastaaviksi. Myös riittävät määräykset
toiminnan tarkkailusta, kunnossapidosta, kirjanpidosta ja raportoinnista tulee
antaa.
13.4.2022 päivätyssä lausunnossaan Pohjois-Karjalan Ympäristöterveyden
valvontaeläinlääkäri totesi, että piirustuksesta ilmenevien parsipaikkojen ja
karsinapinta-alojen todetaan laskennallisesti riittävän nykyiselle ja tulevalle

eläinmäärälle. Ryhmäkarsinoiden ruokintapöydän tarkka mitta ei ilmene
piirustuksesta.
ASIAN RATKAISU
Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaos hyväksyy -------------ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta tilalla Lekkuva RN:o 14:32. Eläinsuojan
toiminnassa on noudatettava 17.3.2022 päivättyä ilmoitusta ja seuraavia
määräyksiä:
1. Tilan eläinsuojiin saa sijoittaa ilmoituksen mukaisesti enintään 50
lypsylehmää, 15 hiehoa (12–24 kk) ja 22 lehmävasikkaa (6–12 kk) eli
yhteensä 675 eläinyksikköä. Eläinmääriä voidaan muuttaa siten, että
lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä
lannantuotantoa.
Lannan ja virtsan käsittely
2. Toiminnassa syntyvä lietelanta, virtsa ja esikuivatusta säilörehusta
muodostuva puristeneste on varastoitava vesitiiviissä lietesäiliöissä siten,
ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen
vaaraa.
Lannan varastointitilojen tulee vastata kulloisenkin eläinmäärän mukaan
laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa. Samana laidunkautena
laitumelle jäävä lantamäärä voidaan vähentää varastointitilavuudesta.
Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on
kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun.
3. Lietesäiliöt on tyhjennettävä ja niiden kunto on tarkastettava vuosittain.
Havaitut vauriot on korjattava välittömästi.
4. Eläinsuojien ja lantavarastojen ympäristö tulee pitää siistinä.
Eläintenpidon, lannan varastoinnin, kuljettamisen, käsittelyn ja
hyödyntämisen tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai lantavesiä pääse
hallitsemattomasti ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta
haittaa.
5. Lannan levitykseen tulee olla käytettävissä eläinmäärään nähden
riittävästi peltoa. Ilmoituksenmukaiselle eläinmäärälle lannanlevitysalaa
tarvitaan 48 ha.
Valtaojien ja vesistöjen varsille tulee jättää riittävän leveät
suojavyöhykkeet käsittelemättä lannalla ravinteiden vesistöön pääsyn
estämiseksi. Peltolannoitus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, ettei siitä
aiheudu kaivojen, pohjaveden tai vesistöjen pilaantumisvaaraa. Peltoon
levitettävä lanta tulee mahdollisuuksien mukaan mullata välittömästi.
Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden
kyllästämään maahan.
Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille lietelannan, virtsan, jätevesilietteen
ja säilörehun puristusnesteiden levittäminen on kielletty.

Jätehuolto
6. Rehut, polttoaineet, kemikaalit ja jätteet (mukaan lukien paalimuovit ja
pilaantunut rehu) on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu
terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai
maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa
ympäristölle.
7. Kuolleet eläimet on toimitettava mahdollisimman pian hyödynnettäviksi
tai käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun
käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.
Eläinjätteen välivarastointi on järjestettävä tiivispohjaisella alustalla ja
tarkoitukseen soveltuvassa paikassa siten, ettei siitä aiheudu vaaraa
terveydelle tai ympäristölle. Jos kuolleita eläimiä varastoidaan vähintään
kolme vuorokautta, tulee varastointiin käytetyn tilan olla jäähdytetty tai
sen lämpötilan on muutoin oltava riittävän matala, jotta raadot säilyvät
pilaantumattomina.
8. Vaaralliset jätteet tulee varastoida lukitussa tilassa omissa selkeästi
merkityissä astioissaan tiiviillä alustalla siten, etteivät ne aiheuta vaaraa
ympäristölle tai terveydelle. Vaarallisten jätteiden pääsy ympäristöön ja
viemäriin tulee estää. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muuhun
jätteeseen. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaisesti
käsiteltäväksi vähintään kerran vuodessa.
Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin
keräyspaikkoihin. Ainoastaan käsittelemättömän puutavarajätteen
hävittäminen polttamalla avotulella on sallittua.
Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen
9. Tilan toiminnassa käytettävien polttoaineiden varastointi on järjestettävä
siten, ettei siitä aiheudu päästöjä ympäristöön, maaperään ja
pohjaveteen. Polttonestesäiliöiden alustan ja tankkauspaikan tulee olla
tiivis ja vuotojen pääsy maaperään sekä vesiin on estettävä. Öljysäiliön
läheisyyteen tulee varata imeytysmateriaalia mahdollisten
onnettomuuksien varalta. Polttonesteellä tai kemikaaleilla likaantuneet
maa-ainekset on poistettava viipymättä ja toimitettava vaarallisten
jätteiden keräilyyn. Polttonestesäiliöiden tulee täyttää Liperin kunnan
ympäristönsuojelumääräyksissä annetut määräykset. Myös
polttoainesäiliöiden tarkastukset tulee tehdä vähintään
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
10. Kemikaalit on varastoitava lukituissa ja tiiviissä tiloissa. Haitallisten
kemikaalien pääsy ympäristöön ja viemäriin on estettävä.
Haju- ja meluhaittojen vähentäminen
11. Eläinsuojien sijaintikiinteistöllä tapahtuvasta toiminnasta ei saa aiheutua
kohtuutonta haju-, pöly- tai meluhaittaa naapureille. Lannan levitys on
toteutettava siten, että siitä mahdollisesti naapureille aiheutuva hajuhaitta
on mahdollisimman vähäinen.

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet
12. Ympäristövahingon sattuessa tai ympäristövahingon uhatessa
toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin
haittojen rajoittamiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi.
13. Häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, jotka saattavat
aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Liperin kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kemikaalivahingoista tulee ilmoittaa
myös pelastuslaitokselle.
Tarkkailu- ja raportointimääräykset
14. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin
soveltuvan tällaisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden
käytäntöjen käyttöönottoon.
15. Eläinsuojien, lanta- ja rehuvarastojen, polttoainesäiliöiden ja
tankkauspaikan sekä jätetilojen kuntoa ja tiiveyttä tulee tarkkailla
säännöllisesti ja korjata viivytyksettä havaitut puutteet ja vauriot.
16. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta.
Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
-

eläinmäärä
syntyneen lannan määrä eläinlajeittain ja lantatyypeittäin (m3/vuosi)
uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat
tiedot syntyneistä jätteistä ja niiden määrästä (mukaan lukien kuolleet
eläimet) sekä toimituspaikasta
tiedot mahdollisista muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista
toiminnassa.
Vuosiyhteenveto on säilytettävä viiden vuoden ajan ja esitettävä
pyydettäessä valvovalle viranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen
17. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai toiminnan pitkäaikaisesta tai
pysyvästä keskeyttämisestä on tehtävä viipymättä ilmoitus kunnan
ympäristölupaviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista on esitettävä
suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toimista. Toiminnanharjoittajan
vaihtumisesta on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
PERUSTELUT
Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen
asetusten vaatimukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnasta
ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla ympäristönsuojelulain
115 d §:ssä tai naapuruussuhdelain 17 §:ssä mainittuja seurauksia, eikä sillä

ole kaavallista estettä. Ilmoituksessa esitetty vastaa valtioneuvoston asetusta
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019).
Määräysten perustelut
Määräys 1
Päätös on tehty ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle. Eläinyksikkömäärät on
laskettu ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) liitteen 3
eläinyksikkökertoimien mukaan. Eläinten määrät ja ikärakenteet saattavat
vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaan, mutta toimintaa tulee
kuitenkin harjoittaa siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset
eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita
ympäristövaikutuksia.
Määräys 2
Lantavarastojen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä, jotta lannan, virtsan,
eläinsuojan pesuvesien ja pilaantuneiden rehujen käsittelystä ja varastoinnista
ei seuraisi valumia ja vuotoja, joista voi aiheutua maaperän tai pohjaveden
pilaantumista tai sen vaaraa.
Lantalan tilavuusvaatimus on nitraattiasetuksen (1250/2014) mukainen.
Riittävillä varastointitiloilla voidaan varautua esimerkiksi sääolosuhteiltaan
poikkeuksellisiin vuosiin, jolloin lannan levittäminen pelloille voi vaikeutua.
Määräys 3
Lietesäiliöiden vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan
varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla
rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.
Lantavarastojen tarkkailuvelvoite ja mahdollisesti havaittujen vaurioiden
välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta
aiheudu suoria valumia maaperään, pohjaveteen tai vesistöön.
Määräys 4
Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä
naapuruussuhdelain mukaan kohtuutonta pysyvää rasitusta.
Määräys 5
Eläinmäärään nähden riittävällä lannan levitykseen käytettävissä olevalla
peltopinta-alalla voidaan estää ylilannoitusta ja ravinteiden huuhtoutumisriskiä
ympäristöön. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista
(138/2019) liitteen 2 perusteella ilmoituksenmukaiselle eläinmäärälle
lannanlevitysalaa tarvitaan 48 ha. Tilalla on lannanlevitysalaa noin 99 ha, mikä
on riittävä ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle.
Suojavyöhykkeillä ja suunnitelmallisella lannanlevityksellä ehkäistään
ravinteiden huuhtoutumista vesistöön ja lannanlevityksestä syntyviä
hajuhaittoja.
Liperin kunnan ympäristönsuojelumääräysten 25 §:n perusteella lannan levitys
(pl. kuivalanta) pohjavesialueelle on kielletty.

Määräykset 6, 7 ja 8
Jätteiden oikealla käsittelyllä varmistetaan, ettei jätteistä tai niiden
varastoinnista aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai
alueen roskaantumista. Jätelain mukaan hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee
hyödyntää ja jätehuolto järjestää siten, ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai
haittaa terveydelle, ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden
heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun
loukkausta. Jätelain mukaan jätettä saa luovuttaa vain luvalliselle tai
rekisteröidylle toiminnanharjoittajalle.
Vaaralliset jätteet ovat kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia vaarallisia
terveydelle tai ympäristölle, mikä tulee ottaa huomioon niiden käsittelyssä ja
varastoinnissa. Ympäristönsuojelulain mukaan maaperän ja pohjaveden
pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa
aiheuttamastaan haitasta.
Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella varastoinnilla ja hävittämisellä
voidaan estää ympäristön pilaantuminen ja mahdollisten taudinaiheuttajien
leviäminen ympäristöön. Määräystä antaessa on otettu myös huomioon
valtioneuvoston asetuksen (138/2019) 8 §.
Määräys 9 ja 10
Toiminnassa käytettävien öljytuotteiden ja kemikaalien asianmukaisella
varastoinnilla voidaan estää terveyshaittaa sekä maaperän ja pohjaveden
pilaantumisvaaraa. Varautumalla mahdolliseen onnettomuuteen voidaan
estää kemikaalien pääsy maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. Säiliön
säännöllisellä tarkastamisella ehkäistään vuotojen syntymistä ja
tiivispohjaiselta alustalta vuodot on helpompi havaita ja puhdistaa.
Määräys 11
Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu naapuruussuhdelain
tarkoittamaa kohtuutonta haittaa mm. hajun muodossa. Lannan levityksestä
aiheutuva hajuhaitta on pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman vähäiseksi.
Määräys 12
Ympäristönsuojelulain 16 ja 17 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden
pilaaminen on kielletty ja pilaantumisen aiheuttaja on vastuussa
aiheuttamastaan haitasta. Tämän vuoksi on tärkeää ehkäistä pilaantumista ja
ympäristöriskejä erilaisilla teknisillä ja toiminnallisilla ratkaisuilla sekä
varautumisella mahdolliseen onnettomuuteen.
Määräys 13
Häiriö- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu
välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja
valvonnan toteutumiseksi.
Määräys 14
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten
ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Määräys 15
Rakenteiden kunnon ja tiiviyden säännöllisellä tarkkailulla ja välittömällä
korjaamisella voidaan varmistua rakenteiden asianmukaisuudesta ja ehkäistä
pinta- ja pohjavesien pilaantumista.
Määräys 16
Toiminnan raportointivelvoitteella varmistetaan määräysten noudattamista.
Valtioneuvoston asetuksessa 138/2019 edellytetään kirjanpitoa eläinsuojan
toiminnasta.
Määräys 17
Ympäristönsuojelulain 170 §:n mukaan ilmoituksenvaraisen toiminnan
harjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan
lopettamisesta tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan
kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan
vaihtuessa uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava vaihtumisesta
valvontaviranomaiselle.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Liperin kunnan ympäristönsuojelumääräykset (Kunnanvaltuusto 27.5.2019 §
35)
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin
ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta (YSL 115 c §).
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL
115 d §).
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän
ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä
poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassa olosta tai tarkistamisesta,
asetusta on ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava (YSL 70 §).
Tämä päätös korvaa voimassa olevan ympäristöluvan 4/2005.
TIEDOTTAMINEN
Liperin kunnan elinympäristölautakunnan lupajaos tiedottaa tästä päätöksestä
julkisella kuulutuksella Liperin kunnan ilmoitustaululla ja yleisessä
tietoverkossa 24.8.2022 sekä ilmoittaa kuulutuksesta paikallislehdessä
Kotiseutu-Uutiset.

KÄSITTELYMAKSU
Ilmoituksen käsittelystä peritään Liperin kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu lisättynä ilmoituksen
käsittelystä aiheutuneilla kuulutuskustannuksilla sekä naapurien kuulemisesta
aiheutuneilla kustannuksilla.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitusoikeudesta on säädetty ympäristönsuojelulain 191 §:ssä.
Valitusosoitus on liitteenä.
PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTAMINEN
Päätös:

Asianosainen

Tiedoksi:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys

Liite elinympäristölautakunnan lupajaoksen päätökseen 16.8.2022
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204
65101 VAASA
puhelin: 029 56 42611
faksi: 029 56 42760
s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitusaika on 24.8. – 30.9.2022. Valitus on toimitettava hallinto-oikeuteen
viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon seitsemäntenä (7.)
päivänä päätöksen kuuluttamisesta. Valitusaika päättyy 30.9.2022.
Valitus ja sen liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, osoite kotikunta ja puhelinnumero
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perustelut
- lupajaoksen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta
tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja.
Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
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.
Valituksen toimittaminen perille
Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa ennen sen
viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, Itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksen hakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa
oikeudenkäyntimaksu 250 € (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).

Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei
peritä.

