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Ilmoituspäätös Ollakan Tila Oy:n eläinsuojan toiminnan muuttamisesta, 
Lumijoki 

Ilmoittaja
Ollakan Tila Oy
Ristitie 101
91980 Lumijoki
y-tunnus 3185398–9

Toiminta ja sen sijainti
Ollakan tila 
Ristitie 101
91980 Lumijoki
Kiinteistö 436–402–5–44

Tilalla laajennetaan emolehmätuotantoa ja rakennetaan 
kaksi uutta emolehmäpihattoa lantaloineen. Käytettävissä 
ovat myös nykyinen emolehmäpihatto, makuu- ja ulkoka-
tokset sekä etälantala. Laajentamisen jälkeen eläinpaikat 
ovat: emolehmiä 203 kpl, hiehoja (12–24 kk) 56 kpl, li-
hanautoja ja sonneja (12–24 kk) 30 kpl, siitossonneja (yli 2
v) 7 kpl, lehmävasikoita (6–12 kk) 28 kpl, sonnivasikoita 
(6–12 kk) 15 kpl, lehmävasikoita alle 6 kk 50 kpl ja sonni-
vasikoita alle 6 kk 50 kpl, lisäksi on lampaita kuusi (6) kpl. 
Eläinyksikköjen yhteenlaskettu määrä on 1644,4 ey.

Kaikissa eläinsuojissa on kuivikelantajärjestelmä. Eläinsuo-
jissa ei synny pesuvesiä.

Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat vähintään 200 m 
etäisyydellä uusista eläinsuojista ja lantaloista. 

Tarkemmat tiedot toiminnasta on annettu ilmoituksessa, 
joka on tämän päätöksen liitteenä.

Ilmoitusvelvollisuuden peruste ja viranomaisen toimivalta
Toiminta on ilmoituksenvaraista ympäristönsuojelulain 
115 a §:n 4 momentin sekä liitteen 4 kohdan 5 a) perus-
teella. Kyseessä on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään
130 ja alle 600 emolehmälle.

Oulun seudun ympäristötoimi on toimivaltainen viranomai-
nen valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 §:n 
mukaan, kun kyseessä on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 
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4 momentissa tarkoitettu ilmoitusmenettelyyn kuuluva toi-
minta, eikä kyseessä ole liitteen 4 kohtien 2 b tai 3 mukai-
nen toiminto, joka edellyttää ympäristölupaa lain 29 a §:n 1
momentin perusteella.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on 
delegoinut 26.5.2021 § 48 ympäristönsuojelulain 115 a §:n 
mukaisesta ilmoituksesta päättämisen ympäristönsuojeluyk-
sikön päällikölle.

Asian vireille tulo
Ilmoitus on saapunut ympäristötoimeen 11.3.2021 ja sitä 
on korjattu ja täydennetty 6.4.2021. 

Asian käsittely
Ilmoituksen vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla julki-
sessa tietoverkossa 15.4. –24.5.2021. Asianosaisille 600 m 
säteellä on tiedotettu ilmoituksen vireillä olosta 12.4.2021 
päivätyllä kirjeellä. 

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Ilmoituksesta on pyydetty lausunnot Lumijoen kunnalta ja 
terveydensuojeluviranomaiselta. 

Lumijoen kunta on lausunnossaan puoltanut eläinsuojan toi-
minnan laajentamisen hyväksymistä. Lausunnon mukaan il-
moituksen mukaiset toimet sijoittuvat jo yleiskaavassa ole-
massa olevalle maatalouden suuryksikölle varatulle alueelle,
joten tilan toimintoja voidaan kaavan mukaisesti laajentaa 
ja kehittää. 

Terveydensuojeluviranomainen on todennut, ettei sillä ole 
lausuttavaa ilmoituksen mukaisesta toiminnasta.   

Ilmoituksen takia ei ole esitetty muistutuksia tai mielipitei-
tä. 

Hakijan vastine lausuntoon
Hakija ei ole antanut vastinetta Lumijoen kunnan lausun-
nosta. 

Tarkastus
Asian käsittelyyn liittyvä tarkastus on tehty 26.5.2021.

Päätös 
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Oulun seudun ympäristötoimi hyväksyy Ollakan Tila Oy:n il-
moituksen mukaisen emolehmätilan toiminnan Lumijoen 
kunnassa kiinteistölle Ollakan tila 436–402–5–44. 

Toiminnanharjoittajan on noudatettava muun lainsäädännön
ohella valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläin-
suojista 138/2019 (ns. eläinsuoja-asetus) sekä asetusta 
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästö-
jen rajoittamisesta 1250/2014 (ns. nitraattiasetus).

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen mukaisesti ja nou-
dattaen annettuja määräyksiä.

1) Eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 1644,4 eläinyksikköä 
vastaavan eläinmäärän. Eläinpaikkojen ikäjakaumaa voi-
daan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut 
ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä maini-
tun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa ja ympäristövaiku-
tuksia. 

2) Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen
(kuivikelantalat, kuivikepohjat) tulee olla vesitiiviitä ja täyt-
tää rakenteeltaan nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksen tuettavaa rakentamis-
ta koskevat ympäristönsuojeluvaatimukset (266/2019) sekä
maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja 
-ohjeissa (MMM-RMO C4) rakenteille esitettyjen vaatimus-
ten tason. 

3) Tilalla sijaitseva etälantala tulee tyhjentää lannasta ja 
nesteestä, minkä jälkeen lantalan rakenteet ja niiden tiiviys 
tulee tarkastuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla. Tarkastuk-
sesta laadittu raportti tulee lähettää ympäristötoimelle 
30.9.2021 mennessä. 

Tarkastuksessa tulee tarkastaa ja raportissa esittää
-lantalan pohjan pinta-ala ja pohjan materiaalin tiiviys
-seinien sijainti ja korkeus ja seinäelementtien materiaalien 
tiiviys
-lantalan pohjan ja seinien liittymien tiiviys, seinäelement-
tien liittymien tiiviys
-seinien mahdolliset ulkopuoliset tuennat ja niiden kunto ja 
arvio toimivuudesta 
-tiedot ajoluiskasta/ajoluiskista ja niiden korkeudesta
-tiedot kuormauslaatasta (sijainti, koko ja materiaali)
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-lantalan pohjakuva, johon merkitty seinien, ajoluiskien ja 
kuormauslaatan sijainnit
-lantalan ympäristön kuivatustilanne
-lantalan korjaussuunnitelma 

Ulkopuolisen asiantuntijan tarkastuksesta tekemässä rapor-
tissa tulee ottaa kantaa lantalan vesitiiveyteen ja rakentei-
den asianmukaisuuteen sekä tarvittaviin kunnostustoimiin. 
Mikäli ympäristötoimi toteaa raportissa esitettyjen tietojen 
perusteella, ettei lantala ole vesitiivis tai muutoin täytä 
määräyksen 2 vaatimuksia, tulee korjaustoimet tehdä 
30.9.2022 mennessä. Valvontaviranomainen antaa tarkas-
tusraportin saatuaan tarkemmat määräykset suoritettavista 
toimenpiteistä. Korjausten valmistumisesta on ilmoitettava 
valvontaviranomaiselle tarkastusta varten. 

Vaihtoehtoisesti lantala tulee poistaa lannan varastointikäy-
töstä samassa määräajassa (30.9.2022) ja järjestää käyt-
töön vastaavansuuruinen lantalatilavuus muutoin. 

Mikäli lantala jää käyttöön tehtyjen korjausten jälkeen, tu-
lee tehtyjen korjausten yhteydessä parantaa lantalan ympä-
ristön kuivatusta siten, ettei ympäristön sade- ja sulamisve-
siä missään olosuhteissa pääse lantalaan.

4) Lannan ja sadevesien varastointitilavuutta tulee olla käy-
tettävissä 12 kuukauden aikana kertyvälle määrälle. 

Ilmoituksenmukaisella eläinmäärällä ja kattamattomaan 
etälantalaan kertyvät sadevedet huomioiden kuivikelantala-
tilavuutta on oltava vähintään 6 567 m3. 1 200 m3 lannan-
luovutussopimus huomioiden tarvittava lisätilavuus kuivike-
lannalle on 402 m3, lisäksi on oltava tilavuutta rehujätteelle.

Puuttuva lantalatilavuus tulee järjestää viimeistään ennen 
kuin toinenkin pihatto kuivalantaloineen otetaan käyttöön. 
Tiedot tilavuuden järjestämisestä tulee esittää kirjallisesti 
valvontaviranomaiselle viimeistään 3 kk ennen pihaton 
käyttöönottoa.  

5) Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä poltto-
aineen varastointiin ja säiliöt tulee pitää hyvässä kunnossa. 
Polttonestesäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai kiinteällä 
valuma-altaalla varustettuja ja varustettu erillisellä suoja-
altaalla tai vallitilalla 30.9.2022 mennessä. Avattava ylitäy-
tön pidättävä kaksivaippasäiliö ei tarvitse erillistä suoja-al-
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lasta ja alle viiden kuution säiliön erillinen suoja-allas voi-
daan korvata riittävän suurella nestetiiviiksi rakennetulla ta-
saisella alustalla. 

Polttoainesäiliöiden tulee olla lukollisia ja niissä tulee olla 
pakolliset varusteet ja ylitäytönestin. Säiliöt on tarkastetta-
va ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa säiliön käyt-
töönotosta ja sen jälkeen säännöllisesti kuntoluokan mu-
kaan, mutta vähintään kerran kymmenessä vuodessa. Tar-
kastuksen suorittajan tulee olla TUKESin päteväksi arvioima
toiminnanharjoittaja.

Säiliöiden täyttö- ja tankkauspaikka on päällystettävä nes-
tetiiviillä ja kulutusta kestävällä kestopäällysteellä 
30.9.2022 mennessä. Päällyste korotetaan reunoiltaan tai 
kallistetaan kauttaaltaan alueen kulmaan, jossa oleva hule-
vesien poistokohta on suljettava täytön ajaksi. Imeytysma-
teriaalia on oltava aina saatavilla.

6) Vaaralliset jätteet ja kemikaalit tulee varastoida tarkoi-
tukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja
merkityissä astioissa tiiviillä ja katetulla alustalla. Muut jät-
teet on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu maaperän tai
pinta- ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muuta hait-
taa ympäristölle.  

7) Tilakeskuksen alueen ulkotarhojen kunnosta ja puhtaa-
napidosta tulee huolehtia siten, ettei niistä aiheudu maape-
rän eikä pintavesien pilaantumista. Tarhojen pintakerros tu-
lee vaihtaa säännöllisesti.

Päätöksen perustelut
Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen määräysten 
mukaisesti eläinsuojan toiminta täyttää ympäristönsuojelu-
lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaa-
timukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toimin-
nasta ei aiheudu ennalta arvioiden kyseisellä sijoituspaikalla
ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä tai naapuruussuhdelain 
17 §:ssä mainittuja seurauksia eikä sillä ole kaavallista es-
tettä. 

Ilmoituksen mukaisen toiminnan yhteenlaskettu eläinyksik-
kömäärä on 1644,4. Alle 2580 ey:n emolehmätiloilla toimi-
valtainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen.
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Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta il-
moituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 (ns. eläinsuoja-
asetus) sekä asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 (ns. 
nitraattiasetus), joissa on annettu yksityiskohtaiset mää-
räykset eläinsuojatoiminnan harjoittamisesta siten, että toi-
minnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista. 

Eläinsuoja sijoittuu alueelle, jossa karjatalouden harjoitta-
minen voidaan katsoa tavanomaiseksi toiminnaksi. Uusien 
eläinsuojien ja lantaloiden sijainnit täyttävät eläinsuoja-ase-
tuksen liitteen 1 vähimmäisetäisyysvaatimuksen lähimpään 
häiriintyvään kohteeseen. 

Eläinsuoja-asetuksen liite 1 taulukko 1:n mukaan ilmoituk-
senmukaisella eläinmäärällä ja lannankäsittelytekniikalla 
(kuivikelanta) etäisyyden lähimpään häiriintyvään kohtee-
seen tulee olla vähintään 200 metriä. Uusien kuivikelanta-
loiden sijoituspaikat täyttävät lisäksi nitraattiasetuksen 4 
§:n vähimmäisvaatimukset (esim. etäisyys vesistöön vähin-
tään 50 m).

Määräysten perustelut
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 115 a §:n mu-
kaan ilmoituspäätöksen edellytysten varmistamiseksi sekä 
toiminnan valvonnan mahdollistamiseksi on annettava tar-
peelliset määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seuran-
nasta ja tarkkailusta ja muista ympäristön pilaantumisen 
vaaraa ehkäisevistä toimenpiteistä. Määräyksissä ei toisteta
lainsäädännöstä suoraan tulevia vaatimuksia.

1) Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkamää-
rän mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saat-
tavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti 
sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee 
kuitenkin harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten 
yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että 
tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mai-
nitun eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympä-
ristövaikutuksia. Tuotantosuunnan muutos tai eläinsuoja-
asetuksen soveltamisalan mukainen toiminnan muutos 
edellyttää uutta ilmoitusta.

2) Pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi on 
edellytetty vesitiiviitä pohjarakenteita ja varastointitiloja, 
jotka täyttävät ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) ja maa- 
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ja metsätalousministeriön asetuksen tuettavaa rakentamis-
ta koskevista ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019) 
mukaiset vaatimukset sekä aiemmin voimassa olleessa 
maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja 
-ohjeissa (MMM-RMO C4) rakenteille esitetyn vaatimusten 
tason. Vastaava vaatimustaso on esitetty myös Kotieläinta-
louden ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöministeriö 
17/2021).

3) Vaatimustenmukaisesti rakennetussa kuivalantalassa 
tulee olla vesitiiviistä materiaalista tehdyt seinämä- ja 
pohjarakenteet. Betonielementtien tai -harkkojen saumaus 
tulee tehdä erityisen huolellisesti. Lantala tulee varustaa 
vähintään kolmella vähintään 50 cm:n korkuisella 
seinämällä. Lisäksi kattamattomassa lantalassa neljännellä 
reunalla tulee olla 50 cm:n korkuinen ajoluiska. 
Kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka 
kestää koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan 
tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai 
orgaaninen lannoitevalmiste talteen. Kuormauslaatta 
suositellaan tehtäväksi esim. asfaltista tai betonista. 
Kuivalantalan pohja tulee muotoilla niin, etteivät sade- ja 
sulamisvedet, eli niin sanotut lantavedet, pääse valumaan 
lantalasta ympäristöön.

Ilmoitusasiakirjojen ja tarkastuksella tehtyjen havaintojen 
perusteella on syytä edellyttää lantalan rakenteiden ja 
kunnon selvittämistä, jotta saadaan luotettava tieto lantalan
rakenteiden vaatimustenmukaisuudesta. Etälantala sijaitsee
alle 600 m etäisyydellä tilakeskuksesta, jolloin sen 
ympäristövaikutukset tulee katsoa osana eläinsuojan muita 
ympäristövaikutuksia. Haitallisten ympäristövaikutusten 
ehkäisemiseksi on ollut tarpeen antaa määräyksiä myös 
etälantalasta. 

4) Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukau-
den laskennallista varastointitilavuutta. Kattamattomissa 
kuivikelantaloissa varastotilavuudessa on otettava huo-
mioon avoimiin lantaloihin kertyvät sadevedet. Lisäksi tulee 
olla tilavuutta rehujätteelle. 

Ilmoituksessa on esitetty kuivikelantatilavuutta olevan kah-
dessa uudessa katetussa kuivikelantalassa yhteensä 
3 856 m3, olemassa olevassa kattamattomassa etälantalas-
ta 1 058,4 m3, kolmessa eläinsuojan kuivikepohjassa 
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101,92 m3, lisäksi on lannanluovutussopimus 1 200 m3 lan-
tamäärästä.  

Käytettävissä olevassa kuivikelantalatilavuudessa on huo-
mioitu kuivikepohjan tilavuudesta 102,92 m3 puolet eli 
50,96 m3, koska kuivikepohjat tyhjennetään kaksi kertaa 
vuodessa. Siten kuivikelantatilavuutta on käytettävissä lan-
nanluovutussopimus huomioiden yhteensä 6 165,36 m3.

Kuivikelannan tilavuusvaatimus 6 567 m3 on laskettu kuivi-
kelannalla olevien eläinten 12 kk lannantuoton perusteella 
6 489,8 m3, johon on lisätty avoimiin etälantaloihin kertyvä 
sadevesi 77,2 m3.

Laskennallisesti kuivikelantatilavuudesta puuttuu noin 
402 m3 ja lisäksi rehujätteen tarvitsema tilavuus. Puuttuva 
tilavuus voi olla mahdollista järjestää esim. uusien kuivalan-
taloiden seiniä hieman korottamalla, vuokraamalla tilavuut-
ta tai rakentamalla uutta tilavuutta. Lannanluovutussopi-
mukset voidaan myös hyväksyä korvaamaan puuttuvaa lan-
talatilavuutta nitraattiasetuksessa (1250/2014) mainituin 
ehdoin. Lantaa voidaan luovuttaa toiselle, mikäli lannan 
vastaanottaja on tietoinen, mitä nitraattiasetuksessa on lan-
nan levityksestä määrätty. Lantaa voidaan myös luovuttaa 
ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Luovutuksesta on 
tehtävä kirjallinen sopimus, joka tulee pyydettäessä esittää 
valvontaviranomaiselle.   

5) Tiiviit ja hyväkuntoiset säiliöt ja suojarakenteet estävät 
vuotoja. Vastuu säiliön tarkastuksista ja kunnossapidosta 
kuuluu säiliön omistajalle tai haltijalle (huolehtimisvelvol-
lisuus). Polttonestesäiliön suoja-altaasta mahdollinen vuoto 
voidaan havaita ja kerätä talteen. Allastettu täyttö- ja tank-
kauspaikka pidättää säiliön täyttö- tai työkoneen tankkaus-
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvan vuodon ja ehkäisee 
maaperän pilaantumista. Säiliön pakollisia varusteita ovat 
mm. tyyppikilpi, säiliön sisällöstä ja vaarasta kertovat mer-
kinnät, ilmaputki, lukittava täyttöaukko, laponesto sekä 
kaksivaippaisissa säiliöissä välitilan vuotoilmaisin tai näköla-
si. Tarvittava nestetiiviys saavutetaan esim. kaksikerroksi-
sella, vähintään 90 mm tiiviillä asfalttibetonilla tai tavallisel-
la vähintään 50 mm asfalttibetonilla + vähintään 1 mm 
HPDE kalvolla.

Määräyksessä edellytetty erillinen suoja-allas tai vallitila 
voidaan tehdä esim. lisäämällä säiliöiden säilytyskatokseen 
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kaikille seinille nestetiivistä rakennetta sellaiselle korkeudel-
le asti, että rakenteesta syntyvä nestetiivis suoja-allas on 
vähintään 110 % katoksessa olevan suurimman säiliön tila-
vuudesta. 

Ilmoituksessa annettujen tietojen ja tarkastuksessa tehty-
jen havaintojen perusteella säiliöiden säilytys-, täyttö- ja 
tankkauspaikka ei täytä em. vaatimuksia ja sen takia tilan-
teen korjaamiseksi on asetettu kohtuullinen määräaika.

6) Vaarallisten jätteiden, kemikaalien ja muiden jätteiden 
asianmukaisella varastoinnilla estetään maaperän ja pinta- 
ja pohjavesien pilaantuminen.

7) Ulkotarhojen säännöllisellä hoidolla ja kunnossapidolla 
ehkäistään tarhoihin kertyvän lannan aiheuttama ympäris-
tökuormitusta maaperään ja pintavesiin.

Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos toimintaa muute-
taan, on siitä tehtävä ilmoitus.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain 
nojalla tämän ilmoituspäätöksen määräyksiä ankarampia 
säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoitus-
päätöksen voimassa olosta tai tarkistamisesta, on asetusta 
ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava (YSL 70 §).

Korvattavat päätökset
Tällä päätöksellä korvataan Lumijoen kunnan teknisen lau-
takunnan ympäristölupapäätös 29.3.2001 § 59.

Toiminnan aloittaminen
Toiminta voidaan aloittaa päätöksen antamisen jälkeen. 
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta.

Sovelletut säännökset 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 
(138/2019)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)
Oulun seudun jätehuoltomääräykset 2019 

Allekirjoitettu sähköisesti Oulun kaupungin asianhallintajärjestelmässä 09.06.2021 15:51
Hakala Jonna, Ympäristönsuojelupäällikkö



Oulun kaupunki Päätös § 144/2021
Ympäristönsuojelupäällikkö
Jonna Hakala

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Ympäristönsuojelu

09.06.2021 OUKA/2913/11.01.00.06/2021

Käsittelymaksu 1 800 €. YSL liitteen 4 mukaisten toimintojen ilmoitusten 
käsittely, eläinsuojat. Oulun seudun ympäristötoimi liikelai-
toksen johtokunta 25.11.2020 § 117, Ympäristöjohtajan 
päätös 21.1.2021 § 5.

Lisätiedot Ympäristötarkastaja Maija Jokiharju, p. 044 703 6769
Ympäristötarkastaja Päivi Kunnari, p. 044 703 6768

Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea 
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus-
osoitus liitteenä.

Liitteet Eläinsuojan ilmoituslomake liitteineen

Allekirjoitus
Jonna Hakala
ympäristönsuojelupäällikkö

Ilmoituspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 § mukai-
sesti. Tieto päätöksestä julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Päätös:
Toiminnanharjoittaja

Jäljennös päätöksestä:
Lumijoen kunta
Ympäristöterveysvalvonta, sähköpostitse
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus

Ilmoitus päätöksestä:
Ilmoituksesta tiedon saaneet
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsitte-
lystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemänte-
nä päivänä päätöksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaanti-
päivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäi-
vä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavaan arkipäivään. Valitusaika päättyy 
19.7.2021.

Valitusoikeus on
1) asianosaisella;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-
jelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ym-
päristövaikutukset ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuoje-
luviranomaisella;
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitus
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 
3) vaatimusten perustelut; sekä
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 

Yhteystietona on ilmoitettava myös sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi 
sähköisenä viestinä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitta-
jan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoit-
taa, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajan-
kohdasta;
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai-
selle;
- mahdollisen asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyn-
tiavustaja, valtakirja.

Valituksen toimittaminen
Valitus liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteella:

postiosoite Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
aukioloaika klo 8 – 16.15
sähköposti vaasa.hao(at)oikeus.fi
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä 
ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (tuomiois-
tuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään 
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen.

Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi

Asianosainen Luovuttajan allekirjoitus ja tiedoksiantopäivä-
määrä

□ Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
□ Lähetetty postitse tavallisena kirjeenä
□ Lähetetty postiennakolla
□ Lähetetty sähköisesti

□ Luovutettu annettavaksi haastetiedonantona
□ Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistus-
ta vastaan
□ Muulla tavoin, miten

Asianosaisen allekirjoitus, kun päätös 
luovutettu henkilökohtaisesti
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