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TOIMINTA JA SIJAINTI
Tilalla on tällä hetkellä lihanautojen kasvatusta 80 eläinpaikalla välikasvatetuista vasikoista teuraaksi sekä seitsemän ylämaankarjan hiehoa. Tilaa on suunniteltu laajennettavaksi 256 eläinpaikalla. Laajennuksen jälkeen tilalla olisi 336 eläinpaikkaa välikasvatetuista vasikoista teuraaksi.
Eläinsuoja sijaitsee Iisalmen kaupungissa kiinteistöllä Peltola 140-407-6-37.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN
Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 15.10.2014.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan eläinsuojalle, joka on tarkoitettu
mm. vähintään 80 lihanaudalle, on oltava ympäristölupa.
Aluehallintovirasto ratkaisee valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta
(713/2014) 1 §:n 2 momentin 11 a- kohdan mukaan lupahakemuksen eläinsuojalle,
joka on tarkoitettu vähintään 200 lihanaudalle.
MERKINTÄ
Hakija on perunut hakemuksen 21.11.2014 aluehallintovirastoon toimittamallaan sähköpostiviestillä.
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6800
Mikkelin päätoimipaikka
fax 015 760 0150
Maaherrankatu 16
www.avi.fi/ita
Mikkeli
kirjaamo.ita@avi.fi
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Asian käsittely jätetään sikseen.
RATKAISUN PERUSTELUT
Hakemuksen käsittely lopetetaan, koska hakija on perunut hakemuksen.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 106,60 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Aluehallintoviraston maksuista vuosina 2014 ja 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen (1092/2013) liitteen maksutaulukon mukaan hakemuksen mukaisen lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 4 620 euroa (10–13 htp). Asetuksen 4 §:n
mukaan peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta. Peruutetun hakemuksen käsittelyyn kului työaikaa 0,3 htp:tä, jonka osuudeksi 4 620 eurosta muodostuu 106,60 euroa.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Ruurikki Väänänen

Jäljennös päätöksestä
Iisalmen kaupunginhallitus
Iisalmen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Iisalmen kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin
päätoimipaikan ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Iisalmen kaupungin virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Hakemuksen käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta Vaasan hallintooikeudelta valittamalla.
Liitteenä valitusosoitus.

Keijo Lindberg

Hennamaarit Korhonen

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Hennamaarit Korhonen

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-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 19.1.2015

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta
ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

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 muuttuvat, 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 valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse,
faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

