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ASIA
Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojatoiminnan
laa jen ta mi ses ta kiinteistöllä Vuorela 256-401-6-182, Kinnula.

TOIMINNANHARJOITTAJA
Antero Kinnunen

LAITOS
Ilmoituksen mukaan tilan talouskeskuksessa kiinteistöllä Vuorela
256-401-6-182 sijaitsee vuonna 2017 rakennettu lypsykarjanavetta. 
Tällä hetkellä navetan kapasiteetti on täysi. Laajennuksessa olemassa ole-
vien tilojen lisäksi rakennetaan nuorkarjatilat sekä katettu kuivalantala. 

Nykyisin tilalla on 42 kpl lypsylehmää, 10 kpl hiehoa, 7 kpl 6-12 kk va si-
koi ta, 6 kpl alle 6 kk vasikoita ja 1 kpl alle 6 kk sonnivasikka. Laa jen nuk-
sen jälkeen lypsylehmiä on 42 kpl, hiehoja 20 kpl, lihanautoja 20 kpl, 6-12
kk lehmä- ja sonnivasikoita yhteensä 20 kpl (10+10) ja alle 6 kk lehmä- ja
son ni va si koi ta yhteensä 20 kpl (10+10). Tällä hetkellä eläinsuojassa on 66
eläin paik kaa, laajennuksen jälkeen eläinpaikkoja on 122. 

Eläinsuojassa on käytössä sekä lietelantajärjestelmä, että kuivikelanta. Lyp-
sy leh mät ovat lietelantajärjestelmällä ja loput eri-ikäiset naudat kui vi ke lan-
ta jär jes tel mäl lä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELYN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaan eläinsuojatoiminta on il moi tuk sen-
va rais ta, kun eläinsuoja on ympäristönsuojelulain (257/2014) liitteen 4 koh-
dan 5c mukaan tarkoitettu usealle a tai b kohdassa tarkoitetulle tuo tan to eläi-
mel le ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuo-
tan to eläi men eläinmäärän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy liit-
teen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien pe rus teel-
la. 

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n perusteella ilmoituksen käsittelee kunnan
ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen. Kinnulan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai se na toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN-
NE
Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jota on tarkoitus laajentaa.
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Tilakeskuksen alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa.

SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ
Tilakeskus sijaitsee linnuntietä noin 1 km:n päässä Kinnulan kes kus taa ja-
mas ta etelään. Lähiympäristö on maatalousvaltaista haja-asutusaluetta. Ti la-
kes kuk sen läheisyydessä ei ole suojelukohteita. Lähin vesistö Jäppä-järvi si-
jait see noin 700 metrin etäisyydellä länteen tilakeskuksesta. Tilakeskus tai
ti lan lannanlevitykseen tarkoitettuja peltoja ei sijaitse pohjavesialueella.

TIIVISTELMÄ ILMOITUKSEN MUKAISESTA TOIMINNASTA
Tilalla tulisi olemaan laajennuksen jälkeen 42 kpl lypsylehmää, hiehoja 20
kpl, lihanautoja 20 kpl, 6-12 kk lehmä- ja sonnivasikoita yhteensä 20 kpl
(10+10) ja alle 6 kk lehmä- ja sonnivasikoita yhteensä 20 kpl (10+10).
Lanta käsitellään osin lietelantana ja osin kuivikelantana. Kuivikkeena käy-
te tään pehkua, kutterinlastua ja turvetta. Karsinoiden tyhjennys tapahtuu
kui va lan ta laan. Maitohuonevesiä ja muita pesuvesiä tulee navetasta vuo des-
sa noin 130 kuutiota. Ne johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilojen jätevedet
joh de taan umpikaivoon.

Lietesäiliötilavuutta tilan käytössä on yhteensä 1520 m3. Tilalle ra ken ne-
taan tilavuudeltaan noin 1250 m3:n katettu kuivalantala. 

Karjan tuottama lanta käytetään viljelykasvien lannoitteena. Tilalla on noin
53 hehtaaria lannanlevitykseen käytettävää peltoalaa. 

Lypsylehmiä ja hiehoja laidunnetaan. Esikuivattua säilörehua valmistetaan
noin 770 tonnia vuodessa pyöröpaaleihin. 

Tuotannosta syntyvät jätteet toimitetaan niille tarkoitettuihin ke räys pis tei-
siin ja eläinperäiset jätteet toimitetaan Honkajoki Oy:lle.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitus on saapunut Viitasaaren ympäristölautakunnalle 13.1.2021. Il moi-
tus ta koskeva kuulutuksen julkaisupäivä on 22.2.2021. Kuulutus ja ha ke-
mus asia kir jat on pidetty nähtävillä 22.2.–31.3.2021 Viitasaaren kaupungin
verk ko si vuil la osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuu lu-
tuk ses ta on julkaistu Kinnulan kunnan verkkosivuilla. Ilmoituksesta on an-
net tu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti niille asian-
osai sil le, joita asia erityisesti koskee, kirjeellä.  

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Kinnulan kunnan ter vey den suo je lu vi-
ran omai sel ta. 

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan, että luvan myön tä mi-
sel le ei ole estettä, mikäli ilmoituspäätöksessä huomioidaan mm. seuraavat
asiat:

"- Eläinsuojaa hoidetaan siten, että hajuista, haittaeläimistä, jätteistä (mu-
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kaan lukien kuolleet eläimet) ei aiheudu ympäristölle terveyshaittaa.
- Lannan käsittely, levittäminen sekä erityisesti kuljetus hoidetaan siten, että
tau ti ris kiä tai kohtuutonta hajuhaittaa lähialueelle ei synny.
- Naapurien asuinrakennusten ja vapaa-ajanasuntojen ympärille jätetään riit-
tä vä suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. Levitysajankohtaa
va lit taes sa otetaan huomioon lannan levityksestä aiheutuva haitta naa pu reil-
le.
- Lantaa, puristenestettä tms levitettäessä jätetään talousveden hankintaan
käy tet tä vien kaivojen ja lähteiden ympärille vähintään ns. nitraattiasetuksen
mu kai nen suojavyöhyke.
- Eläinsuojan ympäristö pidetään siistinä ja terveydelliseltä kannalta hy väs-
sä kunnossa.
- Huomioidaan muut ympäristöhallinnon Kotieläintalouden ym pä ris tön suo-
je lu oh jeen suositukset

Toimimalla voimassa olevan ympäristölainsäädännön ja -ohjeiden sekä toi-
min nal le vakiintuneiden lupamääräysten mukaan, estää se myös ter veys hait-
to jen syntymistä."

Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen
Toiminnanharjoittaja hakee poikkeamista vähimmäisetäisyydestä. Eläin suo-
jan etäisyys lähimpään naapurikiinteistön häiriintyvään kohteeseen on noin
82 metriä. Perusteluna vähimmäisetäisyydestä poikkeamiselle on tilan si säi-
sen liikenteen toimiminen eläinsuojien välillä. Uusi rakennettava kui va lan-
ta la katetaan ja se sijoittuu nuorkarjarakennuksen kaakkoispuolelle. Tilalla
ole mas sa oleva kattamaton lietelantala sijoittuu uudisrakennusten taakse lä-
him män häiriintyvän kohteen suunnasta tarkasteltuna. 

Oheismateriaali
- Ilmoitus (sähköpostitse)
- Sijaintikartta ja asemapiirros

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta hyväksyy Antero Kinnusen
te ke män ilmoituksen mukaisen eläinsuojatoiminnan Kinnulan kunnan ti lal-
le Vuorela, kiinteistötunnus 256-401-6-182. Toiminnassa tulee lisäksi nou-
dat taa seuraavia määräyksiä.

Määräykset
1. Toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta il moi tuk sen va rai-
sis ta eläinsuojista (138/2019).

2.  Eläinten lukumäärä
Ilmoituksen mukaisessa toiminnassa tilalla voidaan pitää laajennuksen jäl-
keen 42 kpl lypsylehmiä, hiehoja 20 kpl, lihanautoja 20 kpl, 6-12 kk leh mä-
va si koi ta 10 kpl, 6-12 kk sonnivasikoita 10 kpl ja alle 6 kk lehmävasikoita
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10 kpl ja alle 6 kk sonnivasikoita 10 kpl tai muutoin lannantuotannoltaan
enin tään vastaavaa eläinyksikkömäärää vastaavaa eläinmäärää.

3. Eläinsuojatoiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää niin, ettei siitä ai-
heu du maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, ter vey del-
lis tä haittaa, epäsiisteyttä, haju-, melu- tai pölyhaittaa, roskaantumista eikä
muu ta kaan haittaa ympäristölle. Mikäli kohtuutonta haittaa ilmenee, tulee
toi min nan har joit ta jan ryhtyä toimenpiteisiin haitan vähentämiseksi. Alue on
pi det tä vä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huo leh dit ta-
va jatkuvasti. 

4. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta, kuivalanta sekä mahdolliset säi lö re-
hun puristenesteet tulee varastoida vesitiiviiksi rakennetuissa varastoissa.
Eläin suo jien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tulee olla ve si tii-
vii tä ja rakenteeltaan sellaisia kuin VN:n asetuksessa maataloudesta pe räi-
sin olevien päästöjen rajoittamisesta säädetään ja muilta osin täyttää maa- ja
met sä ta lous mi nis te riön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset
(MMM-RMO C4).  Kuormausalueiden tulee olla kovapohjaisia, niiden tu-
lee kestää koneiden paino ja liikkuminen. Kuormausalueiden tulee olla sel-
lai sia, että niiltä voi tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai or gaa-
ni nen lannoitevalmiste talteen.

5. Lannan käsittely
Toiminnassa muodostuvan kuivalannan ja lietelannan varastojen tulee vas-
ta ta 12 kk:n varastointitarvetta. Laskennallinen eläinmäärään perustuva 12
kk:n varastotilavuus, kuivalannan osalta tulee olla vähintään 876 m³ ja lie te-
lan nan osalta 1071 m³. Ilmoituksen mukaan lietesäiliöön johdetaan eläin-
suo jan pesuvedet 130 m³, joka tulee huomioida varastointitilavuudessa. Li-
säk si kattamattomaan lietelantalaan tulee olla erikseen varattuna säi liö kor-
keut ta 30 cm sadevesiä varten. 

Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Varastojen tyh-
jen nyk ses tä ja lannan kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille
koh tuu ton ta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta. Lannan kul-
je tuk sen, varastoinnin ja käsittelyn on tapahduttava siten, ettei lantaa tai jä-
te ve siä joudu ympäristöön. Mikäli vuotoja aiheutuu esimerkiksi lannan
kuor maa mi ses sa tai pumppauksessa, on varastojen ympäristö siistittävä.
Lan nan levitysalojen läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten ympärille
jä te tään riittävä suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla tai muilla
ta voin estetään, että asutukselle ei aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Lannan
le vi tys ajan koh dan valinnalla tulee myös pyrkiä vähentämään hajuhaittaa
asu tuk sel le. Lanta tulee mullata tai pelto tulee kyntää mahdollisimman pian,
vii meis tään vuorokauden kuluttua levityksestä, lukuun ottamatta levitystä
kas vus toon letkulevittimellä tai hajalevityksenä. 

Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta
(1250/2014) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn ra joit-
ta mi ses ta. Lannoituksen tulee perustua maaperän ravinnetilanteeseen ja lan-
noi tus suun ni tel maan. 
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Peltolevityspinta-alaa ilmoituksen mukaiselle toiminnalle tulee olla jat ku-
vas ti vähintään 38 hehtaaria. 

6. Jätehuolto ja polttonesteiden varastointi
Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet; loisteputket, akut, jäteöljyt, lääkkeet
ym.) tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Hyötykäyttöön
so vel tu vat jätteet toimitetaan niille järjestettyihin keräyspaikkoihin. Yh dys-
kun ta jät teet on toimitettava luvan saaneelle yh dys kun ta jät teen kä sit te ly alu-
eel le. Jätemuovi tulee toimittaa hyötykäyttöön tai yh dys kun ta jät teen kä sit te-
ly alu eel le. Vaaralliset jätteet, kemikaalit kuten torjunta-aineet tulee säilyttää
lu ki tuis sa tiloissa läpäisemättömällä alustalla. Kuolleet eläimet tulee toi mit-
taa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi luvan saaneeseen eläinjätteen kä sit te-
ly lai tok seen. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan tilalla, tulee se
teh dä asianmukaisesti. 

Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varastoitava
se kä käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, ros-
kaan tu mis ta, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pi-
laan tu mis vaa raa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalien, kuten
tor jun ta- ja pesunesteiden käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyt-
tö tur val li suus tie dot tees sa annettuja ohjeita.

Mikäli tilalla varastoidaan polttonesteitä on vahinko- ja on net to muus ti lan-
tei ta varten säiliön läheisyyteen varattava riittävä määrä imeyt tä mis ma te ri-
aa lia, kuten turvetta. Säiliön määräaikaistarkastuksista tulee huolehtia pe-
las tus vi ran omai sen edellyttämällä tavalla. Öljysäiliö tulee sijoittaa tiiviille
poh jal le.

7. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö
Rakennettavan eläinsuojan rakenteet ja toiminnot tulee toteuttaa parhaan
käyt tö kel poi sen tekniikan periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan
on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan
ke hit ty mi ses tä ja varauduttava tällaisen, tilan oloihin soveltuvan, tekniikan
käyt töön ot toon. Eläinsuojien käyttö ja hoito on toteutettava siten, että toi-
min nan tuottamat ympäristöhaitat saadaan minimoitua ja toimintatapa on
ym pä ris tön kannalta paras mahdollinen.

9. Raportointi
Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläin suo-
jan toi min nas ta valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläin suo jis-
ta (138/2019) mukaisesti. 

Vuoden yhteenveto alla mainituista asioista tulee toimittaa val von ta vi ran-
omai sen määräämällä tavalla vuosittain kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sel le huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosiyhteenvedon tulee sisältää seuraavat tiedot:
- tuotantoeläinten eläinmäärät
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- lantamäärät ja levitysalat
- kuolleiden tuotantoeläinten määrät, käsittely ja toimituspaikat
- tiedot muutoksista peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa
- tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista merkittävistä häiriötilanteista ja
poik keuk sel lis ta tilanteista

10. Muut määräykset
Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on
vä lit tö mäs ti ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimijan on vä-
lit tö mäs ti ryhdyttävä toimiin haitan torjumiseksi.  

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan py-
sy väs tä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava ym pä ris tö lau ta-
kun nal le. 

Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen
Toiminnanharjoittajan hakema poikkeaminen lainsäädännön mukaisesta vä-
him mäis etäi syy des tä myönnetään.

RATKAISUN PERUSTELUT
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset
Ympäristölautakunta katsoo, että ilmoituksen mukainen toiminta täyttää
val tio neu vos ton asetuksessa (138/2019) ilmoituksenvaraisista eläinsuojista
ase te tut minimivaatimukset toiminnan sijoittumisen, hajupäästöjen ra joit ta-
mi sen, lannan hyödyntämisen, jätevesien käsittelyn, rehujätteidenkäsittelyn
ja kuolleiden eläinten käsittelyn sekä toiminnan seurannan ja raportoinnin
osal ta. 

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu ter veys-
hait taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maa pe-
rän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnon olosuhteiden huo non tu-
mis ta, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt tö mah dol li-
suu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naa pu ruus-
suh teis ta annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toi-
min ta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Nuorkarjalle tarkoitetun eläinsuojan ja kuivalantalan sijoittamisesta vä him-
mäis etäi syyt tä lähemmäksi ei katsota aiheutuvan huomattavaa hajuhaittaa
lä him piin naapuriasuinrakennuksiin toimittaessa ilmoituksessa ja mää räyk-
sis sä esitetyllä tavalla hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Mahdollisia ha ju hait to-
ja pyritään estämään mm. lannankäsittelyn suunnittelulla. Olemassa oleva
lie te lan ta la jää nyt rakennettavien rakennusten suojaan. Lietelantalan an ne-
taan kuorettua luontaisesti.

ILMOITUSPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi ja korvaa toimintaa koskevan
ai em man ympäristölupapäätöksen. Jos toimintaa muutetaan, on siitä tehtävä
il moi tus, mikäli toiminnan laajennus tai muuttaminen ei edellytä ym pä ris-
tön suo je lu lain 29 §:n mukaisesti ympäristölupaa. 
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Tämä ilmoituspäätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty
pää tös on lainvoimainen. 

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA MI-
SES TA
Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-
ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituspäätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mak-
su tak san mukainen maksu 1 200 euroa. Maksuun lisätään ilmoituksen ja
pää tök sen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten kuulemiskulut. 

ILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ilmoituspäätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän ilmoituspäätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal lin-
to-oi keu del ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan.
Ilmoituspäätökseen liitetään valitusosoitus.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
pääs tö jen rajoittamisesta (1250/2014)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 90/2000)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (Ym-
pä ris tö lau ta kun ta 25.2.2020 § 13)

MUUT OHJEET JA PERUSTEET
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010.
Maa- ja metsätalousministeriön määräys MMM-RMO-C4; Ko ti eläin ra ken-
nus ten ympäristönhuolto.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Hallintovalitus

Toimenpiteet  3.5.2021 Ote + valitusosoitus hakija, tiedoksi muut asianosaiset,
Keski-Suomen ely-keskus, terveydensuojeluviranomainen, kuulutus

 ____________
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Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Viitasaarella  3.5.2021

Kanslisti Auli Mattola  
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VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Päätöksen tiedoksianto

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 3.5.2021.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen
viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 9.6.2021. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen
saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs. 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta (päätöksen tekijä, päivämäärä ja pykälänumero);
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset);
 vaatimusten perustelut;
 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). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin
yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
 valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta;
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Viitasaaren kaupungin kirjaamosta. 

Posti- ja käyntiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköpostiosoite: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Faksinumero: 014 459 7515
Puhelinnumero: 014 459 7411

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.00–16.00.


