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TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Jeppo Biogas Ab:n muun muassa lietelantaa ja orgaanisia jätteitä raakaaineena käyttävä biokaasulaitos sijaitsee Uudenkaarlepyyn kaupungin Lassilan
kylässä kiinteistöillä Solgränd 893-409-2-52 ja Hortan 893-409-2-56.
Biokaasulaitoksen raaka-aineisiin haetaan muutosta siten, että vastaisuudessa
laitokselle vastaanotettaisiin prosessiin myös glyserolia, hevosenlantaa, hirvenkarvalietettä, elintarvikejätettä (pilaantuneita kasviksia), bioetanolituotannon
mäskiä sekä jäteveden käsittelyssä syntyviä lietteitä. Lisäksi toiminta laajenee
viereisille kiinteistöille 893-409-4-25 Sandvik ja 893-409-4-35 Rutbacken, joille
sijoitetaan uusi vastaanottoallas ja kylmähalli.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 § 3 momentin mukaan toiminnan oleelliseen muuttamiseen tulee olla lupa.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 32
§:n perusteella, jonka mukaan toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa
uutta toimintaa koskeva hakemus. Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 13 g mukaan, kun kyseessä on jätteiden käsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa.
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ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa
15.08.2013.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Hakijalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2011 myöntämä
ympäristölupa (Nro 176/2011/1, Dnro LSSAVI/86/04.08/2011).
Alueelle on vahvistettu maakuntakaava 21.12.2010, joka korvaa aiemman seutukaavan. Maakuntakaavassa alueelle ei ole varausta, laitos sijaitsee vyöhykkeellä mk-3 Lapuanjokilaakson kehittäminen. Alueella ei ole voimassa olevaa
yleiskaavaa.
TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Laitos sijaitsee 2,4 kilometrin päässä Jepuan keskustasta maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Kolme lähintä asuinrakennusta ovat noin 700 – 800 metrin
päässä koillisessa. Kilometrin säteellä laitoksen sijoituspaikasta on 10 asuttua
taloa. Lisäksi laitoksen pohjoispuolella, noin 800 metrin etäisyydellä sijaitsee sikala. Laitoksen läheisyydessä ei sijaitse kouluja, päiväkoteja tai muita häiriintyviä
kohteita.
Laitoksen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä se sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät merkittävät pohjavesialueet sijaitsevat 5,1 kilometrin etäisyydellä Gunnarskanganin kankaalla, missä sijaitsee kaksi pohjavesialuetta sekä vedenottamo.
TOIMINTA JA SIIHEN HAETTAVA MUUTOS
Lupaa haetaan uusille vastaanotettaville jätejakeille. Laitoksen kapasiteetti tai
varastoitavien jakeiden kokonaismäärä ei kasva. Vastaanotettavien jätteiden
kokonaismäärä saa nykyisen luvan mukaan olla yhteensä 90 000 tonnia vuodessa.
Uusien raaka-aineiden lisäksi toiminta laajenee naapurikiinteistöille, jotka on ostettu laitoksen käyttöön. Näille kiinteistöille rakennetaan uusi raaka-aineiden
kylmähalli, jonka yhteydessä olevaan katokseen sijoitetaan myös uusi vastaanottoallas. Kylmähallia voidaan käyttää esimerkiksi kiinteän mädätysjäännöksen
säilyttämiseen. Hallin pinta-ala on 370 m2 ja tilavuus 3260 m3. Rakennettava
betoninen katettu vastaanottoallas on kooltaan 130 m3. Altaaseen varastoidaan
nestemäisiä raaka-aineita, jotka puretaan altaaseen säiliöautosta. Altaasta raaka-aine pumpataan putkistoa pitkin prosessiin.
Nykyiset raaka-aineet
Laitoksen raaka-aineeksi käyvät kaikki orgaanisesti hajoavat aineet, jotka anaerobisen mädätysprosessin tuloksena tuottavat biokaasua. Laitoksen lähialueella
soveltuvien raaka-aineiden saatavuus on hyvä. Laitoksen tärkeimmät raakaaineet ovat sian ja nautaeläinten lietelanta, turkiseläinten lanta, perunan jalostuksessa syntyvä käsittelyliete sekä perunankuorijäte, leipomoteollisuuden si-
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vuvirrat, maha- ja suolisisältö, puhdistamoliete sekä rasvanerottajan liete. Lisäksi laitokselle voidaan vastaanottaa esimerkiksi energiakasveja, peltobiomassaa sekä olkea, joilla saadaan sekoitettavan syöteannoksen kuivaainepitoisuutta nostettua lietteen alhaisemmilta tasoilta prosessin kannalta tavoiteltuun 8-15 % kuiva-ainepitoisuuteen. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset raaka-aineet tavoitetuotantotilanteessa on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaiset biokaasuprosessin
raaka-aineet.

Raaka-aine

Jätenumero

Määrä
t/a

TS %*

TS t/a

VS%**

VS t/a

Vesimäärä
t/a

Lietelanta

02 01 06

47 000

4
5

1 880
450

75
80

1 410
360

45 120
8 550

Naudan lanta

02 01 06

9 000

Turkiseläinten lanta

02 01 06

12 000

32

3 840

52

2 035

8 160

Leipomohera

02 06 01

3 700

4

148

75

111

3 552

Leipomoliete

02 06 03

96

9

9

78

7

87

Leipomojäte

02 06 01

53

25

13

85

11

40

Perunan soluneste

02 03 01

2 000

9

180

80

144

1 920

Perunan kuorijäte

02 03 04

5 000

17

850

90

765

4 150

Maha- ja suolisisältö
Teurastamon
puhdistamoliete
Teurastamon
rasvakaivoliete
Energiakasvit ja peltobiomassa

02 02 03

4 500

23

1 035

70

725

3 465

02 02 04

140

9

13

77

10

131

02 02 04

3 500

8

280

75

210

3 220

-

3 000

35

1 050

90

945

1 950

89 989

11

9 748

69

6 733

80 241

Yhteensä

* kuiva-ainepitoisuusprosentti
** orgaanisen aineen määrä kuiva-aineesta
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Uudet raaka-aineet
Laitokselle suunnitellaan otettavan vastaan biokaasuprosessin raaka-aineiksi
myös glyserolia, hevosenlantaa, hirvenkarvalietettä, elintarvikejätettä (pilaantuneita kasviksia), bioetanolituotannon mäskiä sekä jäteveden käsittelyssä syntyviä lietteitä. Uudet raaka-aineet ja vastaanotettavat määrät vuodessa on esitetty
taulukossa 2.
Taulukko 2. Biokaasuprosessin uudet raaka-aineet ja vastaanotettavat määrät
(tonnia/vuosi).

Raaka-aine

Jätenumero

Arvioitu
määrä t/a

Glyseroli
Hirvenkarvaliete
ja rasvaliuos

04 01 01
04 01 02

1 000

Hevosenlanta
Etanolituotannon
mäski
Elintarvikejäte,
kasvikset
hedelmät
Jätevesien käsittelyssä syntyvät
lietteet

02 01 06

5 000

-

5 000

2 500

20 02 01

500

02 03 05

5 000

TS-%*

T/S t/a

Vesimäärä
t/a

4-5

112

2 388

Glyserolia biokaasulaitokselle toimitetaan turkiseläinrasvaperäisen biopolttoöljyn valmistuksesta. Biopolttoöljyn raaka-aineena käytetään turkistuotannon sivutuotteita. Glyseroli on sivutuoteluokka 2 mukaista ja se on käsitelty tuotantolaitoksella asetuksen mukaisella menetelmällä 1 (133°C, 20 min, 3 bar). Hirvenkarvalietettä syntyy lähialueen nahkateollisuudesta ja kyseessä on kalkilla
irrotettu karvaliete. Hevosenlanta toimitetaan lähialueen hevostiloilta. Etanolituotannon mäski on tulevaisuudessa mahdollinen vastaanotettava raaka-aine.
Elintarvikejätteellä tarkoitetaan vihanneksia, kasviksia, hedelmiä ja salaatteja
pääasiassa läheiseltä tukkuliikkeeltä. Kyseessä on pilaantuneet tuotteet, joita ei
enää voida myydä tai käyttää sellaisenaan. Jätevesien käsittelyssä syntyvät
lietteet tulevat läheiseltä perunatehtaalta.
Uusia raaka-aineita varastoidaan laitoksella kerrallaan enintään 1 000 tonnia.
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TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Hakemuksen mukaan uudesta kylmähallista ja vastaanottoaltaasta syntyy erittäin vähän hajukaasuja eikä niitä suunnitella johdettavan hajunkäsittelyyn. Jos
hajuhaittoja kuitenkin ilmenee, hajukaasut tullaan keräämään ja johtamaan laitoksen hajukaasujen puhdistusjärjestelmään eli absorptiopesuriin, joka perustuu aktiivihiilisuodatukseen.
Toiminnan vaikutukset ympäristöön pysyvät ennallaan ja haettu toiminnan muutos ei aiheuta muutoksia ympäristöolosuhteisiin tai -riskeihin. Toiminnan muutoksella ei ole vaikutuksia esimerkiksi maaperään tai pinta- ja pohjavesiin.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakemusta on täydennetty 18.9. ja 10.10.2013.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Uudenkaarlepyyn kaupungin ja Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla 7.10. – 6.11.2013. Ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä
Uudenkaarlepyyn kaupungissa.
Lupahakemuksesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Lausunnot
Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, ettei toiminnan muutoksen pitäisi aiheuttaa haittaa, tai lisätä ilman, veden tai
maaperän pilaantumisen riskiä, mikä vaatisi uuden ympäristöluvan. Lautakunta
puoltaa hakemuksessa esitettyä muutosta Jeppo Kraft Andelslagille myönnettyyn ympäristölupaan.
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole
huomauttamista voimassa olevaan ympäristölupaan haettaviin muutoksiin, mutta esittää tarkennuksia. Hakija esittää hakemuksen taulukossa 2 uudet vastaanotettaviksi esitettävät raaka-aineet ja niiden jätenumerot. "Hirvenkarvaliete
ja rasvaliuos“ jätenumerolla 040101 on mukana taulukossa. Tekstin mukaan
hirvenkarvalietettä syntyy lähialueen nahkateollisuudessa ja kyseessä on kalkilla irrotettu karvaliete ja nahkasta kaavittu rasva. Nahka-, turkis- ja tekstiiliteollisuuden jätelistan (Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, liite 4, Jäteluettelo: Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet) mukaan kyseessä on kaksi eri jätettä. Hirvenkarvaliete on nahkateollisuudessa sijoitettu jätenumerolle 040102
(kalkitusjätteet) ja "rasvaliuos” eli kaavintajätteet jätenumerolla 040101 (lihaus-,
halkaisu ja trimmausjätteet). Lisäksi ELY-keskuksen tietojen mukaan kyseisten
jätteiden yhteenlaskettu vuosittainen määrä on noin 3000 tonnia ja taulukossa
ilmoitettu 2500 tonnia koskee vain karvaliettä.
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ELY-keskus muistuttaa, että myös uuden kylmähallin ja betonisen vastaanottoaltaan rakentamisessa tulee noudattaa voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräystä 3 ja muita määräyksiä. Hakemuksen liitteenä 1 olevasta sijoitussuunnitelmasta käy ilmi, että ympäristöluvassa esitetty tieto, että laitoksen
lämmöntuotannon polttoaineena käytetään metsähaketta, joka varastoidaan
hakelämpökeskuksen yhteydessä sijaitsevaan hakkeen varastosiiloon, ei enää
pidä paikkaansa. Sijoitussuunnitelman kohta 2 on "Värmecentral, 2A bränsletank". Sijoitussuunnitelmasta puuttuu myös aikaisemmassa versiossa mukana
ollut "0lje- och sandavskiljare". ELY-keskus huomauttaa, että hakemus on tämän muutoksen osalta puutteellinen ja hakijan tulee toimittaa tiedot muutoksesta sekä lupaviranomaiselle että valvovalle viranomaiselle.
Evira: Jeppo Biogas Ab on hakenut Eviralta sivutuoteasetuksen ja lannoitevalmistelain mukaista laitoshyväksyntää 1.8.2013. Hakemuksen mukaan biokaasulaitos hygienisoi mädätetyn aineksen sivutuoteasetuksen luokan 3 eläinperäisen sivutuotteiden käsittelylle edellyttämällä tavalla 70 °C lämpötilassa 60
minuutin ajan. Tämä käsittely täyttää laitoksen ympäristöluvassa mainittujen
raaka-aineiden ja muutoshakemuksessa esitettyjen uusien raaka-aineiden hygienisoinnin vaatimuksen. Hygienisointikäsittelyn osalta laitos soveltuisi myös
muiden luokan 3 sivutuotteiden, kuten elintarviketeollisuuden eläinperäisten sivutuotteiden tai kaupan elintarvikejätteen käsittelyyn.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalle on 8.11.2013 päivätyllä kirjeellä annettu mahdollisuus vastineen antamiseen hakemuksesta jätettyihin lausuntoihin. Hakija ei antanut vastinetta.
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Ratkaisu
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää luvan Jeppo Biogas Ab.n
toiminnan muutokseen hakemuksen mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä
noudattaen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2011 myöntämän
ympäristöluvan (Nro 176/2011/1, Dnro LSSAVI/86/04.08/2011) lupamääräystä
1 muutetaan sekä lisäksi annetaan uudet lupamääräykset 2a, 2b ja 2c koskien
uutta vastaanottoallasta ja kylmähallia. Muutoin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2011 myöntämä ympäristölupa (Nro 176/2011/1, Dnro
LSSAVI/86/04.08/2011) ja sen lupamääräykset jäävät voimaan.
Lupamääräykset
1.

Laitoksella voidaan käsitellä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
22.12.2011 myöntämän ympäristöluvan (Nro 176/2011/1, Dnro
LSSAVI/86/04.08/2011) lupamääräyksessä 1 mainittujen raaka-aineiden lisäksi glyserolia, hirvenkarvalietettä ja rasvaliuosta (04 01 01, 04 01 02),
hevosenlantaa (02 01 06), etanolituotannon mäskiä, elintarvikejätettä (kasviksia ja hedelmiä 20 02 01) sekä jätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä
(02 03 05).
Vastaanotettavien jätejakeiden kokonaismäärä saa olla yhteensä 90 000
tonnia vuodessa, mutta raaka-aineiden keskinäiset suhteet saavat vaihdella varastointikapasiteetin puitteissa.

2a. Tarkemmat suunnitelmat uuden vastaanottoaltaan ja kylmähallin rakenteista sekä ajantasainen asemapiirros laitosalueesta tulee toimittaa EteläPohjanmaan ELY-keskukseen tarkistettavaksi kolme kuukautta ennen altaan ja hallin rakentamisen aloittamista. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi altaan ja hallin rakenteet, rakennusmateriaalit ja tilavuudet.
2b. Uuden kylmähallin lattian tulee olla nestetiivistä materiaalia. Uuden varastoaltaan materiaalin ja rakenteiden tulee kestää varastoitavien jätemateriaalien aiheuttama kuormitus.
2c. Rakennettavasta vastaanottoaltaasta tai kylmähallista syntyvät hajukaasut
tulee johtaa tarvittaessa laitoksen hajukaasujen käsittelyyn, joten allas ja
halli tulee suunnitella ja rakentaa siten, että tämä on mahdollista.
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RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan muutoksen harkinta
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan toiminnan
muutokselle, koska laitoksen toiminta voidaan järjestää ympäristösuojelulain ja
jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti kun
otetaan huomioon annetut lupamääräykset.
Lupamuutoksen myöntämisen edellytykset
Lupamuutoksen myöntäminen edellyttää, etteivät toiminnasta asetettavat määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Koska vastaanotettavien ja varastoitavien jätejakeiden määrä ei kasva, toiminnalle asetettua vakuutta asianmukaisen jätehuollon toteuttamiseksi toiminnan
päättyessä ei ole katsottu tarpeelliseksi korottaa.
Lupamääräysten perustelut
Jätteen hyödyntäminen ja käsittely on rajattu ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaisesti tietynlaisiin jätteisiin. (Lupamääräys 1)
Lupamääräykset 2a, 2b ja 2c uuden kylmähallin ja varastoaltaan rakentamisesta ja rakenteista sekä mahdollisten hajukaasujen käsittelystä on annettu, koska
jätelain mukaan jätettä on käsiteltävä hallitusti. Jätelain mukaan jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa tai käytössä on erityisesti
huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa
aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä.
VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN
Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen
Hakemus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 22.12.2011 myöntämän
ympäristöluvan (Nro 176/2011/1, Dnro LSSAVI/86/04.08/2011) lupamääräysten
tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.03.2022. Tämän päätöksen lupamääräykset tarkistetaan samassa yhteydessä. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan
määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YSL 56 §)
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toiminnan muutosta ei saa tehdä ennen kuin tämä lupapäätös on lainvoimainen (YsL 100 §)
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YsL 86/2000) 6 - 8 §, 28 §, 32 §, 41 §, 42 §, 43 §, 45 §,
55 §, 56 §, 100 § ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (YsA 169/2000) 5 §
Jätelaki (646/2011) 13 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4 §, liite 4
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tästä päätöksestä peritään maksua 1 750 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Ympäristönsuojelulain 105 §:n mukaan ympäristöluvan käsittelystä peritään
maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston asetuksessa tai
ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Tässä tapauksessa maksu määräytyy valtioneuvoston asetuksen aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja
2013 (1572/2011) nojalla. Asetuksen mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai loppukäsitellään jätettä vähintään 10 000
tonnia vuodessa, ympäristöluvan perusmaksu on 8 220 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Koska maksu olisi
luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään
asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 50 euroa käsittelytuntia kohden. Asian käsittelyyn on mennyt 35 tuntia, joten luvan hinnaksi tulee
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1 750 euroa.
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti
kuuluttamalla Uudenkaarlepyyn kaupungin ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston virallisella ilmoitustaululla.
JAKELU
Päätös
Hakija
Tiedoksi
Uudenkaarlepyyn kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Uudenkaarlepyyn kaupunginhallitus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoitus päätöksestä
Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu tieto
hakemuksen jättämisestä sekä niille, jotka ovat esittäneet hakemuksen johdosta muistutuksia tai vaatimuksia.
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
LIITTEET
Asemapiirros
Valitusosoitus

Maria Lövdahl

Aira Halmetoja

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Maria Lövdahl ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Aira Halmetoja.

Liite 1. ASEMAPIIRROS

Liite 2. VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 13.3.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt,
asianomaiset kunnat, alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset,
kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

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 (telekopiolla 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 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös
lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Wolffintie 35,65200 Vaasa
PL 200, 65101 Vaasa

020 6361 060
06-317 4817
kirjaamo.lansi@avi.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.

