PÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2004
Dnro PPO-2002-Y-187-131

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Martti Vesikukan sikalan nykyistä toimintaa ja sen laajennusta Ruukin kunnassa.
LUVAN HAKIJA
Martti Vesikukka
Vaara-ahontie 142
92400 RUUKKI
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Hakemus koskee nykyisen eläinsuojan toimintaa ja laajennusta Ruukin kunnassa Ruukin kylässä tilalla Louhela 23, käyntiosoitteessa Vaara-ahontie 142, 92400 Ruukki.
Nykyisissä sikaloissa on tilaa 490 lihasialle ja 110 emakolle. Uuden sikalan käyttöönoton
jälkeen eläinpaikkamäärät ovat 600 lihasikaa, 170 emakkoa porsaineen ja 60 siitossikaa.
Tilalla on käytettävissä katetut lietesäiliöt 1378 m3 ja 80 m3 sekä lisäksi lietekuilujen tilavuus on 51 m3, jolloin lietesäiliötilavuutta on yhteensä 1509 m3. Laajennuksen yhteydessä
rakennetaan uusi lietesäiliö, jonka höytytilavuus on 801 m3. Uutta lietesäiliötä ei kateta. Siitossiat ovat kuivalantalamenetelmällä. Tilalla on 104 m2 lantala, jonka reunojen korkeus on
60 cm. Kuivikkeina käytetään turvetta.
Lannanlevitykseen on käytettävissä noin 94 ha peltoa, josta on omaa noin 84 ha ja vuokralla
noin 9 ha. Vuoden 2005 aikana raivataan lisää peltoa 22 ha.
Tilalla olevien polttoainesäiliöiden tilavuus on yhteensä 5700 litraa. Kuolleet eläimet käsitellään eläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Jätteet toimitetaan kunnalliseen jätteenkeräykseen.
Vesi johdetaan tilalle vesijohtoverkostosta.
Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 1 momentin
11 a) kohdan perusteella.
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Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 10 a) perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 13.4.2004. Lupahakemusta on täydennetty
23.4., 18.5. ja 6.10.2004.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Hakija on tehnyt ilmoituksen nykyisistä sikaloista ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
1.3.2002 ja toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 20.8.2002.
Nykyisellä sikalalla on 1.4.1996 Ruukin kunnan myöntämä ympäristölupamenettelylain mukainen lupa. Sikalasta on annettu vesiensuojelua koskeva ennakkoilmoituslausunto
26.5.1998.
Nykyinen sikala ja laajennus sijaitsevat alueella, jonne ei ole laadittu asema- tai yleiskaavaa.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Olemassa oleva eläinsuoja ja sen laajennus sijaitsevat noin 1,5 km Ruukin keskustasta koilliseen. Eläinsuoja sijaitsee Siikajoen vesistöalueella, Kursunpuron alueen (57.016) osavaluma-alueella.
Eläinsuojat ja lannanvarastointitilat eivät sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kun lannan siirtoon ja varastointiin liittyvät järjestelmät ovat vesitiiviitä, ei niitä pellolle levittämistä lukuun ottamatta joudu muualle ympäristöön.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta
Ruukin kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla
15.6. - 14.7.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Ruukin kunnassa
ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu Siikajokilaakso-sanomalehdessä 17.6.2004 erikseen tiedotettu asianosaisille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Hakemuksen käsittelyyn liittyvä maastotarkastus on pidetty 4.8.2004.

3
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Ruukin kunnanhallitukselta, Ruukin kunnan ympäristölautakunnalta ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselta.
Ruukin kunnanhallitus
Ruukin kunnanhallitus toteaa lausunnossaan, että sikala on toiminut tilalla pitkään ja sitä on
laajennettu useaan otteeseen. Sijainniltaan sikala on toiminnallisesti Ruukin keskustaa ajatellen tuulen alapuolella eikä toiminnasta ole tullut missään vaiheessa huomautuksia hajun tai
muun ympäristöä haittaavan seikan vuoksi. Lannanlevityspellot sijaitsevat pääasiassa tilakeskuksesta pohjoiseen, jossa ei ole asutusta. Revonnevan Natura-suojelualue sijaitsee peltojen läheisyydessä, mutta ei kuitenkaan rajoitu niihin.
Ruukin kunnanhallitus katsoo, että hanke täyttää kyseiselle toiminnalle edellytettävät vaatimukset ja puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.
Ruukin kunnan valvontalautakunta
Ruukin kunnan valvontalautakunta toteaa, että tilalla on sikala toiminut pitkään ja sitä on
laajennettu useaan otteeseen. Toiminnalla on ympäristölupa eikä laitoksen ympäristöstä ole
kuulunut kielteistä palautetta.
Lannanlevityspellot sijaitsevat pääasiassa tilakeskuksesta pohjoiseen, jossa ei ole asutusta.
Osa tilan vasta raivatuista pelloista sijaitsee Revonnevan Natura-alueen läheisyydessä, mutta
eivät sen vaikutusalueella.
Alueella ei ole yhteiskunnallista veden hankinta-aluetta.
Valvontalautakunta esittää lausuntonaan, että hanke on toteuttamiskelpoinen eikä aiheuta
ympäristölle eikä naapurustolle kohtuutonta haittaa eikä vaaranna pohjavesiä eikä aiheuta
maaperän saastumista, kun noudatetaan määräyksiä ja yleisiä ohjeita. Valvontalautakunta
puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus ei ole katsonut tarpeelliseksi pyytää hakijalta kirjallista vastinetta Ruukin
kunnanhallituksen ja Ruukin kunnan valvontalautakuntien lausunnoista. Hakija tutustui annettuihin lausuntoihin 4.8.2004 pidetyn maastotarkastuksen yhteydessä eikä hakija katsonut
olevan tarvetta antaa lausunnoista vastinetta.
VIRANOMAISEN RATKAISU
Ruukin kunnan ympäristölautakunnan 1.4.1996 myöntämä sikalan ympäristölupamenettelylain mukainen lupa on voimassa siihen saakka kunnes tämä päätös on saanut lainvoiman.

Ratkaisu
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Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Martti Vesikukalle ympäristönsuojelulain 28
§:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
1. Eläinsuojat ja lannan varastointitilat on rakennettava ja sijoitettava hakemuksessa esitettyjen piirustusten; asemapiirros 20.4.2004 ja pohjapiirroksen 5.10.2004 mukaisesti.
2. Rakentamisen jälkeen tuotantorakennuksiin saa sijoittaa yhteensä enintään 600 lihasikaa,
170 emakkoa porsaineen ja 60 siitossikaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että
lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa.
Eläinsuojien rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien
joutuminen pinta- tai pohjavesiin.
3. Lietelannan varastointitilavuutta tulee olla vähintään 2390 m3. Kuivalantalatilavuutta tulee olla vähintään 144 m3. Mikäli lietesäiliöitä ei kateta, tulee varastointitilavuudessa
huomioida sadevesivara. Lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja lannan käsittelyn tulee olla sellaista, ettei tule vuotoja pinta- tai pohjavesiin.
Eläinsuojan katolta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle.
4. Hakijalla on oltava lannan levitykseen peltoa luvan mukaisella eläinmäärällä jatkuvasti
vähintään 111 ha. Tarvittavista lisäpelloista tulee toimittaa kartat Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle ennen laajennuksen käyttöönottoa.
Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueelle.
Vesistön sekä valtaojien varsille tulee jättää riittävän leveä suojavyöhyke käsittelemättä
lannalla ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi. Suojavyöhykkeen leveys vesistön varrella tulee olla vähintään 10 metriä. Valtaojien varsilla suojavyöhyke tulee olla vähintään
1 metri.
Lannan kuljetus- ja levitysajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta ja välttää kuljetusta ja levitystä viikonloppuisin, yleisinä juhlapyhinä ja koulujen yms. juhlatilaisuuksien aikaan.
Eläinsuojan toiminta, lannan käsittely ja levitys sekä kiinteistöillä tapahtuva liikenne tulee sopeuttaa niin, ettei aiheuteta tarpeetonta haju-, melu- ym. ympäristöhaittaa.
5. Lantaa ei saa levittää routaiseen tai lumipeitteiseen maahan. Lannan levitysmäärissä on
otettava huomioon maaperän viljavuustutkimukset, lannan typpi- ja fosforipitoisuudet
sekä kasvien ravinnetarve. Lanta on mullattava tai pelto on kynnettävä välittömästi levittämisen jälkeen, mikäli lantaa ei levitetä kasvustoon.
Toiminnanharjoittajan on tiedotettava lannan vastaanottosopimuksia tekeville, että lantaa
vastaanottavien tilojen tulee levittää lanta tässä päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti.
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6. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain tarkkailla lannanvarastointitilojen kuntoa ja
viivytyksettä korjata mahdolliset niissä havaitut puutteet ja vauriot. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain.
Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ja lannan kuormaus ja kuljetus on
hoidettava niin, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta haittaa tai rasitusta.
7. Jätehuolto on hoidettava kunnallisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Kuolleet eläimet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi kunnan osoittamaan
paikkaan tai asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Ongelmajätteet on
toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Hyötyjätteet kuten muovijätteet
yms. on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Jos
tämä ei ole mahdollista, ne on toimitettava kaatopaikalle.
Raaka-aineet sekä kemikaalit, polttonesteet ja öljyt on varastoitava ja käsiteltävä tilalla
niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa, meluhaittaa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
Polttoneste- ja öljysäiliöiden sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Uudet polttoainesäiliöt tulee varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla sekä
suoja-altailla, suoja-allasta ei tarvita mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu 2vaippainen säiliö.
8. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Myös luvan mukaisiin lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön
jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.
9. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta tulee esittää pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ympäristökeskukselle. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
- tiedot eläinmääristä
- tiedot toteutuneista lantamääristä
- tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista
- tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä
- tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista,
- tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista
tilanteista
10. Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle.
Toiminnanharjoittajaa säätelee edellä mainittujen lupaehtojen lisäksi valtioneuvoston antama
asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta.
Tämän ympäristöluvan antamisen jälkeen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisen jälkeistä ympäristöluvantarveharkintaa ei ole enää tarpeen tehdä.
RATKAISUN PERUSTELUT
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja sen määräysten mukaisesti eläinsuoja täyttää sille asetetut vaatimukset ympäristön ja pohjavesien pi-
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laantumisen ehkäisemiseksi. Ei ole oletettavaa, että toiminta aiheuttaisi terveyshaittaa,
merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, naapureille kohtuutonta haittaa eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti tai muidenkaan
sijoitusmääräysten vastaisesti.
Lähimmät lannanlevityspellot sijaitsevat lähimmillään noin 1,4 km etäisyydellä RevonnevaRuonevan Natura2000-verkostoon kuuluvasta alueesta, jolloin pelloista ei ole odotettavissa
haitallista vaikutusta suojelun tarkoitukselle.
Lupamääräysten perustelut
Luvan määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksellä 1 varmistetaan eläinsuojan ja lannanvarastointitilojen sijoittaminen hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Eläinsuojan toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan naapurustolle lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai
haittaa (1, 2).
Lannan varastotilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen 931/2000 maataloudesta
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Päätöksen 4 §:n mukaan lietelannan varastotilojen tulee olla niin suuri, jotta niihin voidaan varastoida 12 kuukauden aikana
kertynyt lietelanta. Lietelantaloiden kattamisella saadaan ehkäistyä hajuhaittoja. (3).
Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan
huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltopinta-alavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen
fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoituksen tasoon. Lannan levittämistä koskevat
määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 931/2000. Lannan oikea-aikaisella levittämisellä ja mahdollisimman pian levityksen jälkeen, noin neljän tunnin sisällä, tehdyllä pellon muokkauksella ehkäistään lannan levityksen aiheuttamia hajuhaittoja ja ammoniakin
haihtumista sekä vesistöjen rehevöitymistä lisääviä ravinnehuuhtoumia. (4, 5).
Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen
suunnitelmien mukaisena. Kuormausta ja kuljetusta koskevat määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi (6).
Jätehuolto on hoidettava kunnallisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Tilalla
kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan ympäristöhygienian yleisten
vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. (7).
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen seurantavaatimus perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvilläolovelvollisuuteen toimintansa mahdollisista haittavaikutuksista (8).
Toiminnan valvontaa koskeva lupamääräys on annettu viranomaisten toimintaa koskevan
valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamien tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista (9).
Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan
tiedonkulku ympäristöviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella
muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta (10).

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
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Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 31.12.2014 mennessä.
Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.
Eläinsuojan laajennus tulee ottaa käyttöön viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös
saa lainvoiman uhalla, että tämä lupa raukeaa.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Laajennusta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin tämä päätös saa lainvoiman.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 6, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 52-59, 96 ja 105 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 16-19, 21-23 ja 30 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 (+ muutos 4.2.2000/90), 17 ja 18 §:t
Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
Muut ohjeet
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 1200 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa (1237/2003) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003)
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
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Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Ruukin kunnanhallitus
Ruukin ympäristölautakunta
Ruukin rakennuslautakunta
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet.
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Ruukin kunnan ilmoitustaululla ja sanomalehti Siikajokilaaksossa.
Lisätietoja päätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/insinööri Jari Määttä, puh. (08) 3158 375.
MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Valitusaika päättyy 10.11.2004.
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 toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

LIITE

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Insinööri

Jari Määttä

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS
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Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

