
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä PÄÄTÖS 

Ympäristönsuojelu 
Kauppakuja 2 A 1  Y/85/2019 
98800 Savukoski  26.6.2020 
 
ASIA  

Eläinsuojan ympäristöluvan raukeaminen, Salla  

HAKIJA 

 Jukka ja Hilkka Kenttämaa 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI  

Eläinsuoja sijaitsee Sallan kunnan Särkelän kylässä kiinteistöllä Ala-Särkelä Rn:o 732-416-

0008-0017, osoitteessa Saijantie 307, 98930 Kotalankylä.  

HAKEMISEN PERUSTE  

Ympäristönsuojelulaki 88 §  

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA  

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen pohjavesialueella sijaitseva lain 

liitteessä 4 tarkoitettu eläinsuojan toiminta. Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuoje-

lusta 2 §:n 3 momentin perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltai-

nen lupaviranomainen.  

Sallan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Pelkosenniemen-Savukosken kan-

santerveystyön kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakunta on delegoinut 

ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisten luvan raukeamista koskevien päätösten tekemiseen 

viranhaltijalle (ympäristöterveyslautakunta 26.2.2019 § 12).  

ASIAN VIREILLETULO  

Asia on tullut vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen 11.9.2019. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT  

Eläinsuojatoiminnalla on Lapin ympäristökeskuksen 19.9.2008 myöntämä ympäristölupa 

toiminnan laajentamiseen (LAP-2008-Y-37-113). 

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ  

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut sähköpostitse että eläinten pito on lopetettu tilalla 

vuonna 2018.  

HAKEMUKSEN KÄSITTELY  

Hakemusta ei ole kuulutettu eikä siitä ole pyydetty lausuntoja.  

Tilalla on 24.6.2020 tehty toiminnan lopettamiseen liittyvä tarkastus, jossa on todettu, että 

luvan mukaista eläinsuojan toiminnan laajentamista ei ole tehty eikä luvan mukaista toimin-
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taa siten lainkaan aloitettu. Tilalla on enimmillään ollut 23 lypsylehmää. Lopputarkastuksessa 

on todettu että tilalla ei ole tarvetta antaa erityisiä määräyksiä toiminnan lopettamisesta. 

YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖS  

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakun-

nan alaisena viranhaltijana ympäristönsuojelusihteeri päättää, että Lapin ympäristökeskuk-

sen 19.9.2008 myöntämä ympäristölupa (LAP-2008-Y-37-113) kiinteistöllä 732-416-0008-

0017 tarpeettomana raukeaa. Toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ei anneta määrä-

yksiä.  

RATKAISUN PERUSTELUT  

Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos 

toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on loppunut. Ympäristöluvan raukeamista kos-

kevan asian käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan, mitä ympäris-

tönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. Ympäristönsuojelusihteeri ei ole pitänyt tarpeellisena 

hakemuksesta tiedottamista eikä erillisten lausuntojen pyytämistä asian vähäinen merkitys ja 

asian laatu huomioon ottaen. Tilalla tehdyssä lopputarkastuksessa on todettu että tilalla ei 

ole tarvetta antaa erityisiä määräyksiä toiminnan lopettamisesta. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO  

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.  

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 88 §, 96 §, 198 § 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

Käsittelymaksu on 110 euroa. Lasku lähetetään erikseen.  

Maksu perustuu Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksaan (ymptervltk 26.2.2019 § 13). Taksan mukaan muun kuin taksassa erikseen hinnoi-

tellun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lakisääteisen tehtävän käsittelystä peritään 

maksu, jonka suuruus on 55 €/tunti. Tämän asian käsittelyyn on käytetty 2 tuntia, joten 

maksu on 110 euroa. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon ja Sallan kunnan 

verkkosivuilla.  

Päätös on muutoksenhakuaikana nähtävillä Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon verk-

kosivuilla osoitteessa 

 https://www.savukoski.fi/ymparistoterveydenhuolto/hallinto/viranhaltijapaatokset/ 

JAKELU   
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Päätös  Jukka ja Hilkka Kenttämaa  

Tiedoksi  Sallan kunta 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöter-

veyslautakunta (Sallan kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-

omainen) 

Lapin ELY-keskus 

MUUTOKSENHAKU  

Tähän päätökseen ja siitä perittävään maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 

hallinto-oikeuteen.  

LIITTEET  

Valitusosoitus 

PÄÄTÖKSEN TEKIJÄ 

 
ympäristönsuojelusihteeri  

Paula Tarkka 

 

 



VALITUSOSOITUS 
 

 
 
Valitusviranomainen 

Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä 
on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa. 

 
Valitusaika 

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tiedok-
sisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä siitä kun ilmoitus päätöksen antamisesta on jul-
kaistu viranomaisen verkkosivuilla. 
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu-
aatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän. 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 3.8.2020 
 

Valitusoikeus  
Valitusoikeus on: 
1) asianosaisella; 
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella 
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella; 
5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella; 
6) saamelaiskäräjillä sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan; 
7) kolttien kyläkokouksella sillä perusteella, että ympäristöluvassa tarkoitettu toiminta heiken-
tää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja 
luontaiselinkeinoja. 

 
Valituksen toimittaminen 

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen:  
 
PL 204, 65101 Vaasa 
 
Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse tai lähetin välityksellä. Postit-
taminen tai toimittaminen lähetin välityksellä tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Virka-
kirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon saapumispäivänään. Valituskirjelmän voi 
lähettää myös sähköisesti osoitteeseen:  
 
vaasa.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: 
 
 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; 
sekä 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.  



 
 

 

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituk-
sen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suul-
lisesti Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin 
esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 

Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 260 €. Tuomioistuin-
maksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

  
Ympäristönsuojelusihteerin puhelin: 040 – 520 3162 
Sähköposti: ymparistonsuojelu@pelsavu.fi 
 

 


