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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Raimo Kannon eläinsuojan toimintaa koskeva lupahakemus on tullut vi-

reille Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 15.4.2015. 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Uusi lypsykarjapihatto on sijoittuu Keminmaan kunnan Liedakkalaan 

Lammaskoskentien varteen tilalle Kummunlaita (241-407-19-10) noin ki-

lometri luoteeseen hakijan nykyisestä navetasta. Pihaton yhteyteen ra-

kennetaan kaksi lietesäiliötä, kuivalantala ja laakasiilot. Olemassa oleva 

lietesäiliö sijoittuu noin 200 metriä lounaaseen rakennettavasta pihatosta 

tilalle Uusijänkä (241-407-55-21). 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liit-

teessä 1 olevan taulukon 2 kohdan 11 a) mukaan eläinsuojalla, joka on 

tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, on oltava ympäristölupa. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 1 §:n 2 momentin 11 a) 

kohdan nojalla toimivaltainen viranomainen on aluehallintovirasto vähin-

tään 75 lypsylehmän eläinsuojan toimintaa koskevassa asiassa. 

Asiassa on sovellettu hakemuksen vireille tullessa voimassa ollutta ym-

päristönsuojeluasetusta. 

Toiminnan valvontaviranomaisena on Keminmaan kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen, koska 1.5.2015 voimaan tulleen valtioneuvoston 

asetuksen ympäristönsuojelusta 1 ja 2 §:n muuttamisesta mukaan val-

vontaviranomaisena on kunta, koska eläinyksikkömäärä ympäristönsuo-

jelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on 1569,4 

ja toimivaltaraja valvonnassa kunnan viranomaisen ja ELY-keskuksen 

välillä on 1620 eläinyksikköä. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

Kyseessä on uusi eläinsuoja, jolla ei ole aiempaa ympäristölupaa. 

Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään. 
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Hakemukseen on liitetty lannanluovutussopimus, joka koskee 6,10 heh-

taarin peltoalaa sekä 16 vuokrasopimusta, jotka koskevat yhteensä  

27 hehtaarin peltoalaa. 

Alueella ei ole yleiskaavaa tai asemakaavaa. 

TOIMINTA 

Eläintilat ja tuotanto 

Lupaa haetaan uuden lypsykarjapihaton rakentamiseen. Suunnitellussa 

pihatossa on tilat 138 lypsylehmälle, 7 hieholle ja 30 alle kuuden kuukau-

den ikäiselle vasikalle. Vasikoista lehmävasikoita on 60 % ja sonniva-

sikoita 40 %. 

Tilalla tuotetaan 1 300 000 litraa maitoa vuodessa. 

Eläinsuojassa on 16 ilmanvaihdon poistohormia, jotka ovat 11 metrin kor-

keudessa maantasosta. Pihaton eläinhallissa on painovoimainen ilman-

vaihto, jossa poistoilma johdetaan säädettävien hormien kautta ulos ja 

tuloilma tulee kennoikkunoiden kautta. Vasikkalassa on koneellinen lisäil-

manvaihto tehostamassa painovoimaista ilmanvaihtoa. Pihattoon tulee 

makuuparsijärjestelmä. 

Eläinsuoja on tarkoitus rakentaa kahdessa vaiheessa, joista ensimmäi-

sessä vaiheessa rakennetaan yhden lypsyrobotin eläinsuoja, joka olisi 

käytössä syksyllä 2017 ja tämän jälkeen muutaman vuoden päästä to-

teutettaisiin 2. vaihe. Hakemuksen eläinmäärä on 2. vaiheen mukainen. 

Hakijan nykyinen eläinsuoja sijoittuu noin kilometrin etäisyydelle raken-

nettavasta pihattonavetasta. Vanhaan eläinsuojaan jää uuden eläinsuo-

jan valmistuttua tilat 67 hieholle, 8 lihanaudalle ja 12 alle kuuden kuukau-

den ikäiselle vasikalle. 

Jätevesien ja lannan varastointi ja käsittely 

Lypsykarjapihatossa lypsylehmien ja hiehojen lanta käsitellään lietelan-

tamenetelmällä. Lietesäiliöt täytetään altapäin ja lietekuilut toimivat valu-

tuksella, joka tarkoittaa, että liete johdetaan valuttamalla kynnysten yli ko-

koojakuilusta putkesta välikaivon kautta lietesäiliöön. Alle kuuden kuu-

kauden ikäiset vasikat ovat kuivikepohjalla. Myös sairas- ja hoitokarsi-

noissa on kuivikepohja. 

Eläinsuojan yhteyteen on suunniteltu kaksi 2 496 m3:n betonirakenteista 

lietesäiliötä. Lietesäiliöiden katteeksi on hakemuksessa esitetty lietelan-

nan kuorettumaa. Hakemuksessa on todettu, että lietesäiliöiden yhtey-

teen ei rakenneta vesitiivistä lastauslaattaa. 



6 

 

Vasikoiden kestokuivikepohjan pinta-ala on 53 m2 ja poikimaosaston kes-

tokuivikepohjan pinta-ala on 113,7 m2. Kuivikkeen paksuus on molem-

missa 40 cm ja kuivikepohjan betonireunojen korkeus 50 cm. Kuivik-

keena käytetään olkea ja kutteria. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. Lattiat 

ovat teräsbetonia. Kuivikkeet tyhjennetään peltoon ja eläinsuojan yhtey-

teen rakennettavaan lantalaan neljä kertaa vuodessa. Lantalan pinta-ala 

on 113 m2, lantalan reunojen korkeus on 230 cm ja ajoluiskan korkeus  

50 cm. Lantala ja kuormauslaatta ovat teräsbetonia. Kuivalantala on tar-

koitus kattaa peltikatteella. 

Lypsykarja- ja nuorkarjanavetoissa muodostuvan lannan levitykseen on 

käytettävissä hakijan omaa peltoa 104,34 hehtaaria, vuokrapeltoa  

27 hehtaaria ja sopimuspeltoa 6,10 hehtaaria. Lanta levitetään pellolle 

siten, että viikoilla 21–22 levitetään 30 %, viikoilla 26–27 50 % ja viikoilla 

35–36 levitetään 20 % lantamäärästä. Säilörehu valmistetaan lypsykar-

japihaton yhteyteen rakennettaviin laakasiiloihin, joista puristeneste joh-

detaan puristenestekaivoihin ja sieltä edelleen lietesäiliöön ja levitetään 

lietteen mukana peltoon. Maitohuoneen ja lypsyrobotin pesuvesiä muo-

dostuu yhteensä 250 m3 vuodessa ja eläinsuojan muita pesuvesiä muo-

dostuu 204 m3 vuodessa. Vedet johdetaan lietesäiliöön. 

Eläinsuojan wc-vedet johdetaan umpisäiliöön. Maatilan vesi tulee Kemin-

maan Vesi Oy:ltä. 

Laiduntaminen ja jaloittelutarhat 

Laiduntamisen osalta hakemuksessa todetaan, että pienille vasikoille on 

jaloittelualue eläinsuojan vieressä olevalla nurmialueella, jonka pinta-ala 

on noin 1 200 m2 eli noin 50 m2/eläin. Alueella on juoma-allas, mutta ei 

pysyvää ruokintapaikkaa. Vasikat ovat alueella neljä kuukautta vuo-

dessa. Alue ei rajoitu vesistöön. 

Hakemuksessa on todettu, että lypsylehmien mahdollinen jaloittelutarha 

rakennetaan suppeana navetan toisen vaiheen valmistumisen jälkeen. 

Rakentaminen on tässä vaiheessa hyvin epätodennäköistä. 

Jätteet ja varastointi 

Kuolleet eläimet haudataan (3 kpl). Hautauspaikka on noin 400 metriä 

eläinsuojasta luoteeseen. Rehujätettä varastoidaan noin neljä tonnia 

vuodessa ja se käytetään jälkeen lannoitteena pellolla. Muut toiminnassa 

syntyvät jätteet, kuten jäteöljyt, jäteakut, loistelamput, patterit ja rauta-

romu varastoidaan hakijan nuorkarjanavetan yhteydessä. 

Lypsykarjapihaton yhteydessä ei varastoida polttoaineita ja kemikaaleja, 

vaan ne varastoidaan hakijan nuorkarjanavetan yhteydessä Hepo-ojan 

tilalla. Lypsykarjapihaton yhteydessä varastoidaan lukitussa lääke-

kaapissa litra eläinten lääkkeitä. Varastossa/konehuoneessa säilytetään 

400 litraa eläinsuojassa käytettäviä pesuaineita ja 20 litraa desinfiointiai-

neita. 
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Liikenne 

Toiminnasta aiheutuu liikennettä siten, että maitoauto käyt tilalla joka toi-

nen päivä. Väkirehukuljetuksia on kerran kuukaudessa. Tuorerehua kul-

jetetaan itse lähialueen pelloilta. Teuraseläinkuljetuksia on keskimäärin 

kaksi kertaa kuukaudessa. Lantaa kuljetetaan levitysajankohtina lähialu-

een pelloille. Kuljetukset tehdään yleisiä teitä käyttäen. 

ELÄINSUOJAN TOIMINTA-ALUE JA YMPÄRISTÖ 

Asutus ja maankäyttö 

Toiminta sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Si-

jaintipaikan lähiympäristö on pääosin peltoa ja metsää. 

Etäisyys nykyisestä 1 250 m3:n lietesäiliöstä lähimpään naapurin asuin-

rakennukseen, joka sijaitsee säiliöstä lounaaseen tilalla Kotirinne  

(241-407-1-52) on noin 175 metriä. Uusi lypsykarjapihatto sijoittuu noin 

400 metrin etäisyydelle ja eläinsuojan koilliskulmalle suunnitellut kaksi 

lietesäiliötä ja kuivikelantala lähimmillään noin 430 metrin etäisyydelle 

edellä mainitusta lähimmästä naapurin asuinrakennuksesta. 

Suojelualueet, pohjavesialueet sekä vesistöalue 

Eläinsuoja ja lannanvarastointitilat eivät sijaitse suojelualueella tai pohja-

vesialueella. Lähin pohjavesialue Kotikumpu (1124105) sijoittuu pihatto-

rakennuksen pohjoispuolelle. Etäisyys pohjavesialueelta pihattoraken-

nukseen on noin 500 metriä. Pohjavesialue on luokiteltu vedenhankintaa 

varten tärkeäksi pohjavesialueeksi. 

Toiminta sijoittuu Kemijokeen laskevan Kaakamojoen alaosan vesistö-

alueelle (66.001). 

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Hakemuksen mukaan toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäris-

tölle. Hajuhaittojen osalta todetaan, että lietesäiliöt täytetään altapäin, 

mikä aiheuttaa lievää hajuhaittaa. Lietteenajon aikana syntyy lyhytai-

kaista lietteen hajua, joka ei poikkea normaalista maaseudun hajusta. 

Toiminnasta aiheutuva meluhaitta on lähinnä tilan sisäisestä normaalista 

liikenteestä johtuvaa. 

Päästöistä veteen todetaan, että kuormitus on lähinnä tyypillistä maata-

louden hajakuormitusta. Lähialueella ei ole pohjavesialueita. Kaikki tuo-

tannossa syntyvät valumat ja lietteet johdetaan tiiviiseen lietesäiliöön. 

Ravinteita voi huuhtoutua pintavesiin lannanlevityksen yhteydessä tai 

pintavaluntana pelloilta. Lietteen ajossa noudatetaan nitraattiasetuksen 

ohjeita. Toiminnasta ei synny päästöjä ilmaan lievää ammoniakkipäästöä 



8 

 

lukuun ottamatta. Päästöt maahan estetään asianmukaisesti rakenne-

tuilla lantakuiluilla, lietesäiliöillä ja lantalalla, joiden kunnosta pidetään 

säännöllisesti huolta. Lietteen ja lannan ajon yhteydessä huolehditaan 

ajokaluston kunnosta ja hyvästä hygieniasta. Piha-alueet pidetään siis-

tinä. 

ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 

Navetassa ei ole helposti syttyviä rakenteita, eikä siellä säilytetä koneita 

tai helposti syttyviä aineita. Tilalla huolehditaan ennaltaehkäisevästi pa-

loturvallisuudesta ja tilalla on sammuttimet ja hätänumero on muistissa. 

Rakennukset varustetaan palovaroitinjärjestelmällä. Laitumella olevassa 

aitauksessa käytetään sähkövirtaa. Aitaukset tarkistetaan päivittäin. Leh-

mät ovat yleensä luonteeltaan rauhallisia. Vierailuja navettaan sallitaan 

rajoitetusti ja suojavarusteista huolehditaan. Kaikissa tilanteissa toimi-

taan ennaltaehkäisevästi ja mahdollisissa tautiepäilyissä otetaan yhteys 

kunnan eläinlääkäriin. 

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN KÄYTÖSTÄ 

Hakemuksen mukaan lanta hyödynnetään tilan peltojen lannoitukseen. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset 

Hakemusta on täydennetty 8.7.2015 mm. tiedoilla lietesäiliöiden ja kuiva-

lantalan kattamisesta, vasikoiden jaloittelualueesta, vasikkajakaumasta, 

lypsykarjapihaton pesuvesistä, polttoaineen varastointipaikasta, kemi-

kaalien säilytyksestä ja toiminnassa syntyvistä jätteistä. 

Hakemusta on täydennetty 23.7.2015 sähköisillä asiakirjoilla. Hakemuk-

seen on liitetty tuorerehusiilojen pohja- ja leikkauskuvat. 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu kuuluttamalla Keminmaan kun-

nan ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virallisilla ilmoitustauluilla 

31.7.–31.8.2015. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla 

Keminmaan kunnassa ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Kuulu-

tuksen julkaisemisesta on erikseen tiedotettu asianosaisille. Hakemuk-

sesta on pyydetty lausunnot Keminmaan kunnalta, Keminmaan kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselta, Keminmaan kunnan terveydensuojelu-

viranomaiselta ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 

(ELY-keskus). Kuulutus on julkaistu internetissä aluehallintoviraston 

Lupa-Tietopalvelussa. 



9 

 

Lausunnot 

1. Lapin ELY-keskus / Ympäristö- ja luonnonvarat 

Hakemusta koskevan toiminnan alueella on kaksi vesienhoidon suunnit-

telun yhteydessä luokiteltu vesimuodostuma: Ala-Kemijoki (65.100001), 

ja Kaakamojoki (66.000001). Pääosa lannanlevitykseen käytettävistä 

pelloista sijaitsee Kemijoen valuma-alueella. 

Kemijoen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2016–2021 Ala-

Kemijoki on nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi ja sen 

hydrologis-morfologinen tila on huono. Vesimuodostuma ei vielä ole hy-

vässä saavutettavissa olevassa tilassa jokijatkumon puuttumisen vuoksi. 

Veden laadun suhteen (kokonaisfosfori- ja typpi) tila on erinomainen. Ala-

Kemijoen ekologisen tilan luokittelu perustuu suppeaan biologiseen ai-

neistoon ja vedenlaatuaineistoon. 

Kaakamojoen ekologinen tila on tyydyttävä. Luokitus perustuu laajaan ai-

neistoon. Kaakamojokeen kohdistuu merkittävää hajakuormitusta va-

luma-alueella harjoitetusta maa- ja metsätaloudesta. Lisäksi Kaakamo-

joen valuma-alueella on turvetuotantoa, Arpelan Vesiosuuskunnan jäte-

vedenpuhdistamo sekä Kalkkimaan kalkkikaivos. Kuormitus näkyy sel-

västi myös Kaakamojoen vedenlaadussa. Kokonaisfosfori- ja kokonais-

typpipitoisuudet ylittävät selvästi “hyvän” ja “tyydyttävän” vedenlaadun ra-

jan, ja kokonaisfosforipitoisuus on lähellä “välttävän” vedenlaadun raja-

arvoa. VEMALA-mallilla arvioidaan fosforikuorman vähennystarpeen ole-

van noin 30 %. Myös kokonaistyppipitoisuus on “hyvän” ja “tyydyttävän” 

rajalla ja vaatii kuormitusarvion perusteella noin 10 % vähennystä. 

Eläinten tuottama lanta käytetään hakemuksen mukaan peltojen lannoit-

teeksi. Vesistöjä rehevöittävän fosforin huuhtoutumisriski nurmiviljelypel-

loilta riippuu maassa olevan helppoliukoisen fosforin määrästä sekä lan-

noitus- ja lannanlevityskäytännöistä. Huuhtoutumisriski on suurin rannan 

läheisyydessä olevilla kaltevilla peltolohkoilla. 

Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteinä ko. alueen vesimuodostumille 

on vesienhoitosuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2016–2021 perustoi-

men piteiden lisäksi esitetty seuraavia täydentäviä toimenpiteitä: 

Ravinteiden käytön hallinta: Maaperän lannoittaminen viljelykasvien kas-

vutarpeiden mukaisesti sekä lannoituksen perustuminen maaperän ra-

vinneanalyyseihin ravinteiden tasapainoisen käytön mukaisesti.  

KUTOVA-maIlilla tehtyjen tarkastelujen perusteella toimenpide on tehok-

kain yksittäinen fosforikuormitusta vähentävä toimenpide Lapissa karja-

talousvaltaisilla nurmiviljelyyn suuntautuneilla alueilla. Erityisesti ravintei-

den käytön hallintaan tulee kiinnittää huomiota hyvää huonommassa ti-

lassa olevien vesistöjen alueilla, missä tilan heikentyminen johtuu liialli-

sesta ravinnekuormituksesta. 

Lannan ympäristöystävällinen käyttö: Tilalla käytettävä lanta levitetään 

kasvukauden aikana keväällä tai kesällä sijoittavalla tai tarkkuuslevitinka-

lustolla. Kasvuston perustamisen yhteydessä lanta mullataan. 
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Tilakohtainen neuvonta: Maatiloilla tehtävä vesiensuojeluun ja ravintei-

den käytön tehostamiseen liittyvä tilakohtainen ympäristöneuvonta. Eri-

tyisesti vesiensuojelun tehostamisen neuvontaan tulee kiinnittää huo-

miota hyvää huonommassa tilassa olevien vesistöjen alueilla, missä tilan 

heikentyminen johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta. 

Maatalouden suurilla tuotantoyksiköillä lietteenlevitys maahan sijoitta-

valla kalustolla voidaan katsoa olevan parasta käytettävissä olevaa tek-

niikkaa. 

Tuotantorakennukset ja lietesäiliöt eivät sijaitse pohjavesialueella tai suo-

jelualueella. Lapin ELY-keskuksen tiedossa ei ole mitään sellaisia luon-

non- tai ympäristönsuojelullisia seikkoja, jotka tulisi erityisesti ottaa huo-

mioon lupahakemusta käsiteltäessä. 

Kaikki eläinsuojaan ja sen toimintaan liittyvät rakenteet tulee rakentaa ja 

mitoittaa maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräysten ja ohjei-

den (ohje MMM-RMO C4) ja kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjei-

den mukaisesti. 

Valvontaviranomaiselle tulee varata tilaisuus tarkastaa uudet rakennel-

mat ennen niiden käyttöönottoa. Lietteen levitykseen käytettävissä ole-

vista ulkopuolisten omistamista pelloista tulee olla kirjalliset sopimukset 

ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle. 

Lapin ELY-keskus ei näe estettä hakemuksen mukaiselle toiminnalle 

kunhan ympäristöluvassa huomioidaan edellä mainitut seikat ja sovelle-

taan muita vastaavalle toiminnalle yleisesti käytettyjä lupamääräyksiä. 

2. Keminmaan kunnanhallitus 

Kunnanhallitus toteaa Keminmaan kunnan lausuntona, että Keminmaan 

kunnalla ei ole huomauttamista Raimo Kannon ympäristölupahakemuk-

seen. Lupahakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon Meri-Lapin 

ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt huomiot. 

3. Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Lausunnossa todetaan, että uusi pihattorakennus on tarkoitus sijoittaa 

maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, alueella ei ole asemakaavaa. 

Sijaintipaikan lähiympäristö on pääosin peltoa ja metsää. Lähimmät naa-

puritalot sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä ja lähettyvillä ei ole myös-

kään talousvesikaivoja. Pohjavesialueelta tulee pihattorakennukseen 

matkaa noin 500 metriä ja suunnitellulle kuolleiden eläinten hautauspai-

kalle noin 400 metriä. 

Lantalat ja lietesäiliöt on tyhjennettävä vuosittain ja niiden kunto on tar-

kistettava tyhjennyksen jälkeen, jottei niissä ole vuotokohtia. Lannan, lie-

telannan ja virtsan kuormauksessa, siirroissa ja käsittelyssä on oltava 

huolellinen, jotta vältytään valumilta vesistöön ja pohjavesiin. 
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Eläinsuojaan sijoitettavassa käymälässä tulee olla riittävä ilmanvaihto, li-

säksi käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdol-

lisuus käsien pesuun. 

Umpisäiliössä oleva käymälän jäteliete on toimitettava jätevedenpuhdis-

tamolle puhdistettavaksi. Mikäli jätelietettä käytetään peltolannoitteena, 

se on stabiloitava. 

Eläinten kulkureitit ja ruokintapaikat on syytä käsitellä kulutusta kestä-

vällä materiaalilla. 

Kuolleen eläimen ruho on hautaamisen yhteydessä tarvittaessa kalkit-

tava tai käsiteltävä desinfiointiaineella taudinaiheuttajien tuhoamiseksi. 

Eläimet on haudattava vähintään metrin syvyyteen ja ne on peitettävä 

heti, niin että muut eläimet eivät pääse käsiksi haudattuun eläimeen. 

Eläinten hautauspaikassa suojaetäisyys maaperässä sijaitsevaan pohja-

veteen tullee olla vähintään 1 metri. 

Polttoainesäiliöiden alustan ja polttonesteen tankkauspaikan on oltava tii-

vis siten, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen. Polttonestesäi-

liön on oltava lukittu ja varustettu laponestolla. Tankkauspaikan läheisyy-

dessä tulee olla imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. 

Kemikaalit on varastoitava tiiviillä alustalla ja suljetuissa astioissa. Jättei-

den käsittelyssä on noudatettava kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. 

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa muodostuneesta lannasta, lan-

nan levityksestä, kuolleista eläimistä, jätteistä ja toimintahäiriöistä. 

Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen siitä, että hän harjoittaa toimin-

taa pohjavesialueen läheisyydessä. 

Varovaisuusperiaate huomioiden on syytä olettaa lähialueen olevan ve-

denhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta. Tällöin kaikessa toi-

minnassa on huomioitava pohjaveden pilaamiskielto, mikä tarkoittaa en-

nakointia ja huolellisuutta erilaisten pohjavettä pilaavien kemikaalien, jät-

teiden, haudattujen eläinten, eläinten lannan ja virtsan käsittelyn sekä va-

rastoinnin suhteen. 

Lisäksi lausunnossa todetaan lisäksi, että tilan tuotannon painopisteen 

siirtyminen hakemuksen mukaiselle paikalle on ympäristönsuojelullisesti 

perusteltua. Lautakunta puoltaa hakemusta. 

4. Keminmaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on saman sisältöinen kuin ym-

päristönsuojeluviranomaisen lausunto. 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Aluehallintovirasto on 3.9.2015 varannut hakijoille tilaisuuden vastineen 

antamiseen lausunnoista. Hakija ei ole antanut vastinetta. 
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A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N  R A T K A I S U 

KÄSITTELYRATKAISU 

Lupa käsittää uuden lypsykarjanavetan toiminnan. Aluehallintovirasto jät-

tää hakemuksen käsittelemättä siltä osin, kun se koskee tilalla Hepo-oja 

(241-407-6-69) sijaitsevaa edelleen nuorkarjan käyttöön jäävää eläinsuo-

jaa ja sen yhteydessä olevaa lannan varastointia, jätehuoltoa sekä polt-

toaineen, kemikaalien ja öljytuotteiden käsittelyä ja varastointia. 

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan Raimo Kan-

non eläinsuojan toiminnalle Keminmaan kuntaan tiloille Kummunlaita 

(41-407-19-10) ja Uusijärvi (241-407-55-21) hakemukseen liitetyn suun-

nitelman mukaisesti siten kuin lupamääräyksistä ilmenee. 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteet ja sijainti 

1. Lypsykarjapihatto, uudet lietesäiliöt, kuivalantala ja laakasiilot on sijoi-

tettava ja rakennettava hakemuksessa esitettyjen piirrosten mukaisesti; 

asemapiirros 1.4.2015, pohjapiirros (pihattonavetta) 1.4.2015, pohja- ja 

leikkauspiirros (lieteallas) 1.4.2015, pohja- ja leikkauspiirros (kuivalan-

tala) 1.4.2015 ja pohja- ja leikkauspiirros (tuorerehusiilot) 1.4.2015. 

2. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 138 lypsylehmää, 7 hiehoa (12–24 

kuukautta) ja 30 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa (970,4 eläinyk-

sikköä). Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotto ei 

ylitä edellä mainitun eläinmäärän yhteistä lannantuottoa. 

Lannan ja jätevesien varastointi 

3. Eläinsuojassa muodostuva lanta ja toiminnassa muodostuvat pesuve-
det sekä säilörehun puristenesteet tulee varastoida vesitiiviiksi rakenne-
tuissa varastoissa. Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilo-
jen tulee olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO 
C4). 

Lietelannan, kattamattomiin lantavarastoihin kertyvien sadevesien, mai-
tohuoneen ja lypsyrobotin pesuvesien ja säilörehun puristenesteen  
12 kuukauden varastotilaa tulee olla käytettävissä vähintään 4 609 m³. 
Vasikka- sekä sairas- ja poikimakarsinoista muodostuvan kuivikelannan 
sekä pilaantuneen rehun varastointitilavuutta on oltava vähintään 391 m³. 
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Eläinsuojien ja lannanvarastointitilojen rakenteiden ja käytön tulee estää 
lannan tai niistä johtuvien valumavesien joutuminen pinta- tai pohjavesiin. 
Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan 
varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. 

Lantavarastot on tyhjennettävä ja tarkastettava perusteellisesti vuosit-
tain. 

4. Eläinsuojan sosiaalitilojen wc-vedet tulee johtaa yleiseen jäteve-
siviemäriin tai umpisäiliöön ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle. 

Säilörehun varastointi 

5. Säilörehun puristeneste on otettava talteen ja käytettävä lannoitteena. 
Säilörehun puristeneste on johdettava säilörehuvarastoista suoraan lie-
tesäiliöön tai erilliseen vesitiiviiseen puristenestesäiliöön/-säiliöihin, josta 
se tyhjennetään riittävän usein lietesäiliöön tai kasvukauden aikana suo-
raan peltoon. Puristenestesäiliöiden täyttymistä tulee tarkkailla säännöl-
lisesti ylivuotojen estämiseksi. 

Hajuhaittojen torjunta 

6. Eläinsuojan yhteydessä olevat lietesäiliöt (2 x 2 496 m3 ja1 250 m3) on 
täytettävä altapäin ja ne on katettava vähintään kelluvalla katteella. Mah-
dolliset pumppaussäiliöt on katettava kiinteällä katteella. Kelluvaksi kat-
teeksi käyvät esimerkiksi turve, leca-sora ja kelluvat kannet. Myös nau-
dan kuorettunut lietelanta voidaan hyväksyä kelluvaksi katteeksi. Mikäli 
hajuhaittoja ilmenee, on kelluvana katteena kuitenkin käytettävä muita 
katevaihtoehtoja. Mikäli kelluvana katteena käytetään turvetta, on turve-
kerroksen paksuuden oltava vähintään 10 cm. 

Lannan ja jätevesien hyödyntäminen 

7. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lantaa voi-
daan tämän lisäksi toimittaa myös käsiteltäväksi ympäristöluvan omaa-
valle vastaanottajalle, jos ennen lannan luovutusta esitetään Keminmaan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan luovutussopimus. 

Tilalla on oltava jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen luvan mukai-
sella eläinmäärällä vähintään 111 hehtaaria peltoa tai lannanluovutus-
sopimuksia. 

Luvan saajan hallussa olevista lannanlevityspeltoaloista on oltava ajan-
tasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on tarvittaessa esitettävä valvonta-
viranomaiselle. 

Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa eräiden maa- ja puutarhatalou-
desta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1250/2014) määräyksiä, ellei lupamääräyksissä jäljempänä 
muuta vaadita. Lisäksi lannan levitysmäärissä on otettava huomioon 
maaperän viljavuustutkimukset, lannan typpi- ja fosforipitoisuudet sekä 
kasvien ravinnetarve. 
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8. Lannan kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua 
tiivistä kalustoa käyttäen siten, ettei lantaa pääse ympäristöön, kuljetus-
teille, ojiin, vesistöön tai pohjaveteen ja, ettei siitä aiheudu kohtuutonta 
haittaa tien varrella asuville asukkaille ja muille tien käyttäjille. Mikäli kul-
jetusteille pääsee valumaan lantaa, tulee likaantuneet alueet puhdistaa 
välittömästi. Lannan levitys tulee hoitaa siten, ettei naapureille ja lannan 
levitysalojen läheisyydessä asuville asukkaille aiheudu kohtuutonta haju-
haittaa. 

9. Ravinteiden ja lannoitteen huuhtoutumisen estämiseksi tulee viljellä 
ensisijaisesti peltoja, joilla ei ole tulvan uhkaa. Viljeltäessä tulvanalaisia 
peltoja tulee tulvan mahdollisuus ottaa huomioon. Lanta tulee levittää pel-
loille vasta tulvan jälkeen. Peltoja ei tule kyntää syksyllä vaan vasta ke-
väällä tulvan jälkeen. 

10. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lannan vastaanottajat 
ja lannan kuljetuksesta vastaavat tahot ovat tietoisia tämän päätöksen 
lannan käsittelyä ja levittämistä koskevista määräyksistä. 

Luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelan-
taa, virtsaa, jätevesiä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaa-
nista lannoitetta, ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai vas-
taavien luotettavien selvitysten perusteella osoita, ettei siitä aiheudu poh-
javesien pilaantumisvaaraa. Kuivalannan levitys on sallittu pohjavesialu-
een ulkorajan sekä pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen vä-
liselle vyöhykkeelle, kun levitys tapahtuu keväällä ja lanta mullataan vä-
littömästi levityksen jälkeen. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää riit-
tävän leveä, lietteellä, lannalla ja virtsalla käsittelemätön vyöhyke, ettei 
levityksestä aiheudu kaivojen veden pilaantumisvaaraa. Kasvinsuojeluai-
neita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet soveltuvat pohjavesialu-
eella viljelyyn. 

Jaloittelualueet ja laiduntaminen 

11. Mikäli eläinsuojan yhteyteen tullaan rakentamaan jaloittelualue lypsy-
lehmille, tulee se varustaa reunoilla ja jätevesien keräyskaivolla tai vedet 
tulee johtaa lietesäiliöön. Suunnitelma jaloittelutarhan sijoittumisesta, ra-
kenteista ja jätevesien käsittelystä tulee toimittaa Keminmaan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään kolme kuu-
kautta ennen hankkeen toteuttamista. 

Lanta tulee poistaa jaloittelutarhasta riittävän usein ja se tulee varastoida 
lietesäiliössä. Tarhaa tulee käyttää siten, että pintavesien pilaantumis-
vaara on mahdollisimman vähäinen ja pohjaveden pilaantumisvaaraa ei 
synny. Ulkopuolisten vesien pääsy jaloittelutarhaan on estettävä. Katolta 
tulevat valumavedet tulee ohjata jaloittelutarhan ulkopuolelle. 

12. Eläinsuojan lähipelloilla laiduntavan karjan ja jaloittelualueella olevien 
vasikoiden määrä tulee sopeuttaa laidun- ja jaloittelualueen pinta-alaan, 
jottei ylitetä alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Eläinsuojasta 
laidun- ja vasikoiden jaloittelualueelle johtavien kulkuteiden tulee olla ko-
vapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa säännöllisesti. Laidunalu-
eet tulee pitää hyvässä kunnossa ja laidunpaine tulee pitää kohtuullisena 
eroosion välttämiseksi. Laiduneläinten väliaikaiset juotto- ja ruokintapai-
kat tulee olla järjestetty siten, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä eivätkä 
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haju- ja terveyshaittaa. Eläimiä ei saa laiduntaa alle 50 metrin etäisyy-
dellä talousvesikaivoista. Laiduntavien eläinten pääsy vesistöön tulee es-
tää. 

Jätteet ja varastointi 

13. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman 
vähän. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja käytettävien kemikaalien va-
rastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, 
haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa 
tai muuta haittaa ympäristölle. 

Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa 
varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alus-
talla, jossa on reunallinen suojarakenne. Kemikaalien pääsy viemäriin tu-
lee estää. 

14. Polttoainesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varas-
tointiin. Polttoneste- ja öljysäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan 
tulee olla tiiviitä. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa katokselliseen suoja-al-
taaseen sekä varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolait-
teilla. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla 
varustettu kaksivaippainen säiliö. Säiliöiden sijoittelussa on huomioitava 
riittävät suojaetäisyydet vesistöihin ja ojiin. Tankkauspaikan läheisyy-
dessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. 

15. Jätehuolto on hoidettava Keminmaan kunnan alueella voimassa ole-

vien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vaaralliset jätteet, kuten esimer-
kiksi loisteputket, akut, jäteöljyt, öljynsuodattimet ja käyttökelvottomat tor-
junta-aineet, on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen, 
jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Hyötyjätteet, kuten esimerkiksi 
muovi, paperi, pahvi, metalli, lasi on kerättävä erilleen ja toimitettava en-
sisijaisesti hyötykäyttöön. Jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai kä-
siteltäväksi toimijalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Jätteitä 
ei saa polttaa omatoimisesti. 

Pilaantunut rehu on varastoitava tiivispohjaisella alustalla. Rehu on hyö-
dynnettävä lannoitteena pellolla. 

16. Kuolleet eläimet on viipymättä toimitettava käsiteltäväksi asianmukai-
sen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Poikkeuksellisissa tapauk-
sissa ne voidaan hävittää muulla kunnaneläinlääkärin hyväksymällä ta-
valla. Syrjäisillä alueilla, joihin Keminmaan kunta kuuluu, voidaan kuolleet 
eläimet kunnaneläinlääkärin luvalla haudata maahan. Eläimiä ei saa hau-
data pohjavesialueelle eikä alle 250 metrin etäisyydelle kaivosta tai ve-
sistöön viettävästä rinteestä, eikä alueelle, jota tullaan kyntämään tai kai-
vamaan pian hautaamisen jälkeen. Kuolleiden eläinten varastointia on 
vältettävä. Mikäli ruhoja varastoidaan tilalla pidempiaikaisesti, on varas-
toinnin tapahduttava jäähdytetyssä varastotilassa. Lyhytaikainen varas-
tointi tulee hoitaa tiiviillä alustalla ja peitettynä. 

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 

17. Eläinsuojien, lietesäiliöiden, kuivalantalan, säilörehun varastointitilo-

jen, säilörehun puristenestesäiliöiden, polttonestesäiliön, tankkauspaikan 
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ja jätehuoltotilojen kuntoa ja tiiviyttä tulee tarkkailla säännöllisesti ja kor-

jata viivytyksettä niissä havaitut puutteet ja vauriot. Puutteet ja vauriot 

sekä korjaustoimenpiteet on raportoitava Keminmaan kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle toimitettavan vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

Liete- ja kuivalannasta tulee tehdä lanta-analyysi kokonaistypen, liukoi-

sen typen ja kokonaisfosforin määrittämiseksi vähintään viiden vuoden 

välein. Analyysitulokset tulee liittää eläinsuojan toiminnasta pidettävään 

kirjanpitoon. 

18. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. 

Vuosiyhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain helmikuun lop-

puun mennessä Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

- tiedot eläinmääristä 

- tiedot toteutuneista lantamääristä 

- tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista 

- tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä sekä niiden käsittelytavat ja 

toimituspaikat 

- tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja -ajoista 

sekä käsittelytavoista 

- tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poik-

keuksellisista tilanteista 

- viimeisimmän lanta-analyysin tulokset 

Muut määräykset 

19. Ympäristönsuojelutoimia on ylläpidettävä ja edistettävä niin, ettei toi-

minnasta aiheutuva melu, päästöt ilmaan, maaperään, vesiin, viemäriin 

tai muu syy aiheuta joko vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista, maisemahaittaa 

eikä yleistä viihtyisyyden alenemista. 

20. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on ai-

heutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta 

poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryh-

dyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, 

päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumi-

sen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava välittömästi Kemin-

maan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

21. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialaansa liitty-

vän ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymi-

sestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. 

22. Lypsykarjapihaton valmistumisesta on ilmoitettava Keminmaan kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kuukausi ennen sen 

käyttöönottoa. Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta 

on ilmoitettava Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vii-

meistään kaksi kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. 
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RATKAISUN PERUSTELUT 

Käsittelyratkaisun perustelut 

Koska tilalla Hepo-oja (241-407-6-69) sijaitseva nuorkarjan käyttöön sa-

neerattava eläinsuoja, lannanvarastointi, jätehuolto sekä polttoaineen ja 

kemikaalien varastointi sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä uudesta 

eläinsuojasta, niiden ympäristövaikutukset eivät kohdistu samalle toi-

minta-alueelle. Siten ne eivät muodosta sellaista teknistä ja toiminnallista 

yhteyttä uuden eläinsuojan kanssa niin, että niiden lupa-asiat olisi käsi-

teltävä samanaikaisesti ympäristönsuojelulain 41 §:n nojalla. Näiden toi-

mintojen ympäristöluvan tarvetta ei myöskään arvioida tämän lupakäsit-

telyn yhteydessä. 

Ympäristöluvan harkinnan perusteet 

Kyseessä on uuden eläinsuojan rakentaminen. Uuden eläinsuojan sijoit-

tamiseen sovelletaan ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäris-

tönsuojeluohjeen etäisyyssuosituksia. Ohjeen mukaan kyseessä olevan 

970,4 eläinyksikön kokoisen eläinsuojan suositusetäisyys häiriintyvästä 

kohteesta on normaaleissa olosuhteissa noin 300 metriä ja suotuisissa 

olosuhteissa noin 280 metriä. 

Etäisyys nykyisestä tähän asti etälietesäiliönä toimineesta 1 250 m3:n lie-

tesäiliöstä lähimpään naapurin asuinrakennukseen, joka sijaitsee säili-

östä lounaaseen tilalla Kotirinne (241-407-1-52) on noin 175 metriä. Uusi 

lypsykarjapihatto sijoittuu noin 400 metrin etäisyydelle ja eläinsuojan koil-

liskulmalle suunnitellut kaksi lietesäiliötä ja kuivikelantala lähimmillään 

noin 430 metrin etäisyydelle edellä mainitusta lähimmästä naapurin 

asuinrakennuksesta. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mu-

kaan uusien lantaloiden tulisi sijaita yli 100 metrin etäisyydellä häiriinty-

västä kohteesta. Uusien lietesäiliöiden ja kuivalantalan sekä vasikoiden 

jaloittelualueen sijoituspaikkojen etäisyydet vesistöstä, talousvesikäy-

tössä olevasta kaivosta tai lähteestä sekä valtaojasta ovat valtioneuvos-

ton asetuksen (1250/2014) 4 §:n mukaiset. Asetuksen mukaan lannan 

varastointitiloja, jaloittelualuetta tai jaloittelualueen juottopaikkaa ei saa 

sijoittaa alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, talousvesikäytössä ole-

vasta kaivosta tai lähteestä. 

Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta annettavat lu-

pamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksi-

nään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää 

ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pi-

laantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista tai vedenhan-

kinnan tai yleiseltä kannalta muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 

toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 
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Toiminta sijoittuu alueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan kat-

soa tavanomaiseksi toiminnaksi. Eläinsuojan toiminta tämän lupapäätök-

sen mukaisesti toteutettuna täyttää laissa säädetyt ympäristöluvan myön-

tämisen edellytykset. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. 

Kemijoen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2016–2021 Ala-

Kemijoki on nimetty voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi ja sen 

hydrologis-morfologinen tila on huono. Vesimuodostuma ei vielä ole hy-

vässä saavutettavissa olevassa tilassa jokijatkumon puuttumisen vuoksi. 

Veden laadun suhteen tila on erinomainen. Ala-Kemijoen ekologisen tilan 

luokittelu perustuu suppeaan biologiseen aineistoon ja vedenlaatuaineis-

toon. Kaakamojoen ekologinen tila on tyydyttävä. Luokitus perustuu laa-

jaan aineistoon. Kaakamojokeen kohdistuu merkittävää hajakuormitusta 

valuma-alueella harjoitetusta maa- ja metsätaloudesta. Ekologisen tilan 

parantamiseksi tarvitaan nykykäytännön mukaisten vesiensuojelutoimien 

lisäksi lisätoimenpiteitä, jotta suunnitelman mukainen tilatavoite saavu-

tettaisiin. Maatalouden osalta keskeisimpiä ovat lisätoimenpiteet, joilla 

vähennetään ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Kaakamojokea kuormit-

tavat lisäksi turvetuotanto, jätevedenpuhdistamo ja kaivos. Uuden eläin-

suojan rakentaminen ei vaaranna tavoitetilan saavuttamista. 

Vesistökuormituksen vähentämiseksi on annettu määräykset muun mu-

assa eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tiiveydestä 

ja selvitetty, että toiminnanharjoittajalla on käytettävissä riittävä peltoala 

lannanlevitykseen. Hakemuksen mukaan lietelanta sijoitetaan suoraan 

peltoon multaavalla levityskalustolla. Maatalouden suurilla tuotantoyksi-

köillä lietteenlevitys maahan sijoittavalla kalustolla voidaan katsoa olevan 

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. 

Lupamääräysten perustelut 

Luvan määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutuk-

set ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyk-

sellä varmistetaan eläinsuojan ja uusien lantavarastojen sijoittaminen ha-

kemuksessa esitettyyn paikkaan. (lupamääräys 1) 

Toimintaa tulee harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinmää-

rien puitteissa. Lupa on myönnetty hakemukseen liitetyssä pohjapiirus-

tuksessa esitettyjen eläinpaikkojen perusteella. Eläinyksikkömäärä on 

laskettu kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen liitteen 3 mukaisilla 

kertoimilla. Hakemuksessa on arvioitu, että 60 % vasikoista on lehmäva-

sikoita ja 40 % sonnivasikoita. (lupamääräys 2) 

Lannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen 

eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittami-

sesta (1250/2014). Asetuksen 5 §:n mukaan lannan varastointitilavuuden 

tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Jos liete- 

tai virtsasäiliöön johdetaan muita nesteitä kuin eläinsuojan pesuvesiä, ku-

ten säilörehun puristenesteitä, se on otettava säiliön mitoituksessa huo-

mioon. Sadevettä varten liete- ja virtsasäiliötilavuuteen lisätään säiliökor-

keutta vähintään 300 mm, jos säiliön kate on toteutettu kuorettumalla, ja 
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vähintään 500 mm, jos säiliö on varustettu muulla kelluvalla katteella kuin 

kuorettumalla. Lisäksi kelluvaa, lietteen pinnalle lisättävää irtonaista ka-

tetta varten säiliökorkeutta lisätään vähintään 100 mm. 

Tilavuutta tarvitaan lietelannan, maitohuoneen ja lypsyrobotin pesuve-

sien, kattamattomiin lietesäiliöihin kertyvien sadevesien ja laakasiiloissa 

varastoitavasta säilörehusta tulevan puristenesteen varastointia varten 

yhteensä 4 609 m³. Tilan käytössä olevissa lietesäiliöissä on varastointi-

tilavuutta eläinsuojan yhteydessä yhteensä 6 242 m3. Varastointitila-

vuutta voidaan katsoa olevan riittävästi, vaikka säiliöitä käytettäisiin 

osaksi myös vanhassa hiehonavetassa muodostuvan lietelannan ja säi-

lörehunpuristenesteen varastointiin, sillä eläinmäärällä kuin hakemuk-

sessa on esitetty. Vanhassa eläinsuojassa muodostuvan lietelannan 

määrä on noin 677 m3. Säilörehun puristenesteen määräksi on arvioitu 

0,05 m3/esikuivattu säilörehutonni eli yhteensä 104 m3. Kattamattomiin 

lietesäiliöihin kertyvän sadeveden määräksi on arvioitu säiliön pinta-ala x 

0,3 m, kun kattamiseen toteutetaan lietelannan kuorettumalla. Lietesäili-

öiden tilavuus on riittävä, vaikka ne jouduttaisiin hajuhaittojen vähentä-

miseksi kattamaan lietepinnan päälle lisättävällä kelluvalla turvekatteella. 

Kuivikelantala on katettu, eikä sinne lasketa kertyvän sadevesiä. Kuivike-

lantaa kertyy 30 vasikalta yhteensä 195 m3, kun sonnivasikoita on 12 kpl 

ja lehmävasikoita 18 kpl. Hakemuksen mukaan poikima- ja sairaskarsinat 

tyhjennetään neljä kertaa vuodessa ja niistä kuivikelantaa tyhjennetään 

lantalaan yhteensä 182 m2 vuodessa. Kuivalantalassa varastoidaan 

myös pilaantunutta rehua neljä tonnia vuodessa (arvio 300 kg/m3), jolloin 

rehun varastointiin tarvittava tila on yhteensä noin 13,4 m3. Pilaantunut 

rehu on esitetty varastoitavaksi lypsykarjanavetan yhteydessä. Raken-

nettavan kuivikelantalan tilavuus on 360 m3 ja sairas- ja poikimakarsinan 

pohjalla voidaan katsoa varastoitavan noin 45 m3 kuivikelantaa, joten kui-

vikelannan varastointitilavuus on kokonaisuudessaan riittävä. 

Varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen 

ehkäisemiseksi. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmiste-

taan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. (lupamää-

räys 3) 

Eläinsuojien yhteydessä olevien sosiaalitilojen wc-vesiä ei saa johtaa kä-

sittelemättöminä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumis-

vaaran vuoksi. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maaperää ei saa 

pilata ja 17 §:n mukaan pohjaveden pilaaminen on kielletty. Hakemuksen 

mukaan vedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön. (lupamääräys 4) 

Määräys säilörehun varastoinnista ja puristenesteen johtamisesta sekä 

rehujätteen varastoinnista ovat tarpeen pinta- ja pohjaveden pilaantumi-

sen ehkäisemiseksi ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Puristeneste on ra-

vinnepitoista, minkä vuoksi se tulee ottaa talteen ja levittää lannan mu-

kana peltoon lannoitteeksi. Puristenestesäiliön koon tulee olla riittävä ja 

säiliön täyttymistä tulee tarkkailla säännöllisesti ylivuotojen estämiseksi. 

(lupamääräys 5) 
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Eläinsuojan yhteydessä sijaitsevat lietesäiliöt (3 kpl) tulee kattaa vähin-

tään kelluvalla katteella hajuhaittojen vähentämiseksi. Kelluvana kat-

teena voidaan tässä tapauksessa käyttää myös naudan kuorettunutta lie-

telantaa, kun otetaan huomioon säiliöiden sijoittuminen naapureiden 

asuinrakennuksiin nähden. Täytettäessä allas altapäin kuorettuu naudan 

lietelanta pinnasta ja muodostaa näin luonnollisen katteen lietelannan 

pintaan, mikä näin osaltaan vähentää säiliöistä aiheutuvia hajuhaittoja ja 

ammoniakin haihtumista. Lietelannan kuorettuman ei katsota riittävän 

kelluvaksi katteeksi, mikäli hajuhaittoja ilmenee. Kotieläintalouden ympä-

ristönsuojeluohjeen mukaan pumppaussäiliöt tulee kattaa kiinteällä kat-

teella. Hajuhaittojen vähentämistä koskevat määräykset on annettu 

eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin perusteella. 

(lupamääräys 6) 

Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja 

siitä aiheutuvan huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltopinta-alavaati-

mus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saa-

tavan fosforilannoituksen tasoon sekä ympäristöministeriön kotieläinta-

louden ympäristönsuojelusta 29.6.2009 antamaan ohjeeseen. Lannanle-

vitysalaa tulee olla vähintään yksi peltohehtaari 1,3 lypsylehmää, 3,5 hie-

hoa (12–24 kuukautta) ja 11 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa koh-

den. Lannan levityksessä tulee lisäksi ottaa huomioon valtioneuvoston 

asetuksen (1250/2014) kasvilajikohtaiset enimmäislannoitusmäärät. Ha-

kija on esittänyt hakemuksessaan, että käytettävissä on yhteensä noin 

137 hehtaaria peltoa hakijan omat pellot sekä vuokra- ja sopimuspellot 

huomioon ottaen. Samoja peltoja käytetään myös hiehonavetassa muo-

dostuvan lannan levitykseen. Peltoa on riittävästi molempien eläinsuojien 

käyttöön. (lupamääräys 7) 

Lannan kuormausta, kuljetusta ja levitystä koskevat määräykset ovat tar-

peen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin sekä ympä-

ristön yleiselle viihtyisyydelle ja ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen 

vähentämiseksi. (lupamääräys 8) 

Viljeltäessä tulvanalaisia peltoja tulee ravinteiden ja lannan huuhtoutumi-

nen vesistöön estää. (lupamääräys 9) 

Lietelantaa tai muita nestemäisiä orgaanisia lannoitteita ei saa käyttää 

lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla pohjavesien pilaantumisriskin 

ehkäisemiseksi, ilman riittäviä selvityksiä siitä, ettei lietelannan ym. levit-

täminen pilaa pohjavettä. Pohjavesialueella tarkoitetaan pohjavesialuei-

den muodostumisalueita ja niiden suojavyöhykkeitä. Valtioneuvoston 

asetuksen (1250/2014) mukaan talousveden hankintaan käytettävien 

kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, 

kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyi-

nen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla tai orgaanisilla lannoitevalmis-

teilla. (lupamääräys 10) 

Hakemuksen mukaan eläinsuojan yhteydessä on jaloittelualue vasikoille. 

Jaloittelualueella, jonka koko on hakemuksen mukaan 1 200 m3, pidetään 
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eläimiä siten, että tilaa on noin 50 m2/eläin. Kotieläintalouden ympäris-

tönsuojeluohjeen mukaan jaloittelualue tulee rakentaa tiivispohjaiseksi, 

jos sen pinta-ala on pienempi kuin 20 m2/täysikasvuinen nautaeläin. Ha-

kemuksen mukaan eläinsuojan yhteyteen on mahdollista rakentaa myö-

hemmin jaloittelualue lypsylehmille. Mahdollisen jaloittelualueen asian-

mukaisen toteutuksen varmistamiseksi suunnitelma tulee toimittaa val-

vontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Eläinsuojien yhteyteen rakennet-

tava jaloittelutarha tulee olla rakenteeltaan asianmukaisesti toteutettu si-

ten, että pohjavesien ja maaperän pilaantumisvaaraa ei synny ja päästöt 

pintavesiin voidaan ehkäistä. (lupamääräys 11) 

Laitumille johtavien kulkuteiden puhdistaminen on tarpeen niiden lietty-

misen ehkäisemiseksi ja vesiensuojelun toteuttamiseksi. Maa- ja metsä-

talousministeriön rakentamismääräysohje MMM-RMO C4 edellyttää, että 

suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksesta laitumelle johtavien kul-

kuteiden puhdistettavuus. Laidunalueiden juottopaikkoihin liittyvät vel-

voitteet on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä viih-

tyisyys- ja terveystekijät huomioiden. Määräys laiduntamisen välttämi-

sestä talousvesikaivojen ympäristössä on annettu pohjavesien suojele-

miseksi. Rajoittamalla eläinten pääsyä laitumelta veteen, vähennetään 

suoraa ravinnekuormitusta vesistöön. (lupamääräys 12) 

Määräykset on annettu jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja öl-

jyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltijan on jätelain 12 §:n mukaan ol-

tava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista jä-

tehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä 

jätteen ja jätehuollon ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa 

annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille. Haitallisten 

aineiden maaperään, vesiin ja viemäriin pääsyn estämiseksi sekä maa-

perän pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys jätteiden, ke-

mikaalien ja polttoaineen varastoinnista. Lypsykarjapihaton yhteydessä 

ei hakemuksen mukaan tulla varastoimaan polttoaineita. Määräys on kui-

tenkin annettu, mikäli siellä tullaan myöhemmin varastoimaan polttoai-

neita. (lupamääräykset 13 ja 14) 

Jätelain 8 §:n mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mu-

kaan noudatettava seuraavaa etusijajärjestystä: Ensisijaisesti on vähen-

nettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin 

syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyt-

töä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdol-

lista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien 

hyödyntäminen energiana. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, jäte on 

loppukäsiteltävä. Toimittamalla vaaralliset jätteet asianmukaiseen käsit-

telyyn, voidaan vähentää niiden aiheuttamia riskejä terveyteen ja ympä-

ristöön. (lupamääräys 15) 

Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan 

ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään 

mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. Eläinperäinen jäte 

on käsiteltävä EY:n eloperäisiä sivutuotteita koskevan asetuksen mukai-
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sesti laitoksessa, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä eloperäisiä jät-

teitä. Syrjäisillä alueilla eläinperäisen jätteen hautaaminen on kunnan-

eläinlääkärin luvalla mahdollista. Eläinten hautaamisessa on noudatet-

tava maa- ja metsätalousministeriön asetusta eläimistä saatavien sivu-

tuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja 

hävittämisestä (1192/2011). (lupamääräys 16) 

Tarkkailemalla säännöllisesti lannan varastointi- ja johtamisrakenteita 

voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja siten ehkäistä pinta- tai pohjave-

sien pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoit-

tajan tulee olla selvillä toimintaansa liittyvistä päästöistä ja niiden vaiku-

tuksista ympäristöön. Valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) 12 § edel-

lyttää vähintään viiden vuoden välein tehtävää lanta-analyysia. (lupa-

määräys 17) 

Toiminnanharjoittajan kirjanpito- ja raportointivelvoite eläinsuojan toimin-

nan osalta on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja val-

vonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella vi-

ranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen 

määräysten noudattamista. Lannan vastaanottosopimuksilla ja levity-

salojen raportoinnilla varmistetaan, että käytettävissä oleva peltoala ja 

sopimukset kattavat tilalla vuodessa muodostuneen lannan määrän. (lu-

pamääräys 18) 

Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista, joilla ehkäistään, 

vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta 

aiheutuvia haittoja. Ympäristönsuojelun tason ylläpitäminen ja mahdolli-

simman tehokkaiden haittojen torjuntakeinojen soveltaminen edellyttävät 

päästöjen ja ympäristövaikutusten jatkuvaa seurantaa ja ympäristönsuo-

jelutoimien kehittämistä. Mikäli ympäristönsuojelun tavoitteita ei saavu-

teta tai toiminnasta syntyy ennalta arvaamattomia ympäristövaikutuksia, 

toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin ympäristö-

haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi. (lupamääräys 19) 

Ilmoitusvelvollisuus poikkeuksellisista tilanteista on määrätty viranomais-

ten tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteuttamiseksi ja mahdol-

listen annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Määräys välittömiin torjun-

tatoimenpiteisiin ryhtymisestä päästöjen torjumiseksi on annettu välittö-

män pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä ai-

heutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulain 123 §:n mu-

kaan toiminnasta vastaavan on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle 

mm. onnettomuudesta, tuotantohäiriöstä aiheutuvasta päästöstä tai syn-

tyvästä jätteestä, josta voi aiheutua välitöntä tai ilmeistä ympäristön pi-

laantumisen vaaraa. (lupamääräys 20) 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen kautta voi tulla mahdolli-

suuksia vähentää päästöjä olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuk-

sia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa 

haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (lupamääräys 21) 
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Käyttöönottoilmoituksen avulla varmistetaan toiminnan lupamääräysten 

mukaista toteuttamista ja näin helpotetaan valvontaa. Toiminnan olen-

naista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmiste-

taan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle niin, että ilmoituksen perus-

teella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupa-

määräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. (lu-

pamääräys 22) 

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä 

ja niiden perusteluista ilmenevästi. 

LUVAN VOIMASSAOLO 

Päätöksen voimassaolo 

Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 89 §:ssä sää-

dettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäris-

tönsuojelulain 93 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa lu-

van valvontaviranomaisen aloitteesta. 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännök-

siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkista-

misesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelu-

lain 70 §:n nojalla. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 11, 16, 17, 27, 48, 49, 52, 53, 58, 

70, 123 ja 198 §:t 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 1 ja 11–15 §:t 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 29, 72, 118 ja 122 §:t 
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Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin ole-

vien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 

KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Lupa-asian käsittelymaksu on 4 620 euroa. 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta Joensuusta. 

Perustelut 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä pe-

ritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion 

maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneu-

voston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. 

Aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun valtio-

neuvoston asetuksen (1092/2013) liitteen maksutaulukon mukaan hake-

muksen mukaisen alle 150 lypsylehmän eläinsuojan lupahakemuksen 

käsittelystä perittävä maksu on 4 620 euroa. 

Oikeusohje 

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2014 ja 

2015 (1092/2013) 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Hakija 

Jäljennös päätöksestä 

Keminmaan kunta 

Keminmaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Keminmaan kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat 

-vastuualue (sähköpostitse) 

Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse) 

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaiset 
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Ilmoittaminen ilmoitustauluilla 

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-

raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Keminmaan kunnan vi-

rallisella ilmoitustaululla. 

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-

lussa. 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

 

Juha Anttila Mari Sallmén 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Juha Anttila. Asian on esitellyt ym-

päristöylitarkastaja Mari Sallmén. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 666 tai 0295 017 500. 

MS/hh 

Liite Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal-

linto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 

järjestyksessä kuin pääasiasta. 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 

sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 20.11.2015. 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin-ym-

päristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä ole-

vat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka 

alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvonta-viranomai-

nen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojelu-

viranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on 

myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja 

vesilaissa säädetyn mukaisesti. 

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- valittajan nimi ja kotikunta 

- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muut-

tuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 

Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  

- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-

mää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 

- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti sel-

vitys asiamiehen toimivallasta 

Valituksen toimittaminen 

 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-

ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 

sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-

tävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päi-

vänä ennen virka-ajan päättymistä. 

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 

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-

käynti-maksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 

suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä 

tapauksista, joissa maksua ei peritä. 


