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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue 

 

2. 

 

Ilmoituksen tekijät Tuomo Nikola , Armi Nikola ja Tapani Nikola (Maatalous-

yhtymä Nikola Tapani, Armi ja Tuomo) 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Siikajoen tekninen lautakunta 24.1.2020 (15.1.2020 § 4) 

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt Maatalousyhtymä Nikola Tapani, Armi ja 

Tuomon ilmoituksen eläinsuojan laajennuksesta Siikajoen kunnassa Merikylän 

kylässä tilalla Rehula 748-402-2-57. Päätökseen on liitetty lupamääräykset    

1–12, joista lupamääräykset 1–7 ja 10–12 kuuluvat seuraavasti:  

 

1. Toiminnassa tulee noudattaa muun lainsäädännön ohella ajantasaista Valtio-

neuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) sekä ajanta-

saista Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 

olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014).  

 

Eläinsuojan sijainti 

 

2. Rakennettava eläinsuojan laajennus on sijoitettava hakemuksen liitteenä ole-

van asemapiirroksen (päiväys 13.12.2019) ja pohjapiirroksen (päiväys 

13.12.2019) mukaisesti. Mikäli toimintojen sijoittamista halutaan muuttaa, tu-

lee muutokseen pyytää valvontaviranomaiselta hyväksyntä.  
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3. Eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 133 lypsylehmää, 13 umpilehmää, 17 poi-

kivaa hiehoa (12–24 kk), 30 hiehoa (6–12 kk) ja 23 vasikkaa (alle 6 kk). Ko-

konaiseläinyksikkömäärä tälle eläinmäärälle on 1 785,9. Eläinmäärää voidaan 

muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän 

yhteistä lannantuotantoa.  

 

Eläinsuojan rakenteet sekä lannan ja jätevesien käsittely ja varastointi 

 

4. Eläinmäärälle tulee olla lantatilavuutta nitraattiasetuksen mukaiset määrät. 

Lietelantatilavuutta tulee olla vähintään 4 897 m3, kun huomioidaan ilmoituk-

sen mukainen eläinmäärä, lietesäiliöiden tilavuudet ja se, että 0,5 m säiliökor-

keudessa on varattu sadevedelle ja kelluvalle katteelle (turpeelle) nitraattiase-

tuksen mukaisesti. Lietelantatilavuudesta voidaan poiketa, mikäli eläinmää-

rissä, kattamisessa tai lietesäilöissä tapahtuu muutoksia. Tilalla tulee kuitenkin 

olla vuoden lantamäärää vastaavat lietesäiliötilavuudet sadevesi ja kate huomi-

oituna.  

 

Lantavarastointitilojen tulee täyttää rakenteeltaan nitraattiasetuksen vaatimuk-

set (VNA 1250/2014).  

 

Lietteen päälle tulee levittää turvetta katteeksi hajuhaittojen vähentämiseksi. 

Etälietesäilöihin siirtämisen yhteydessä tulee välttää lietteen sekoittamista ja 

katteen rikkomista.  

 

5. Lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain kunnon tarkista-

miseksi ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin rakenteellisten vikojen 

korjaamiseksi.  

 

Lannan ja virtsan käsittelyn tulee tapahtua siten, ettei lantaa tai virtsaa joudu 

ympäristöön, eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lietesäiliöt on 

aidattava.  

 

6. Lannan peltolevitystä varten tulee ilmoituksen mukaiselle eläinmäärälle olla 

peltopinta-alaa vähintään 126 hehtaaria.  

 

Luvan saajan hallussa olevista lannanlevityspeltoaloista on oltava ajantasaiset 

vuokra- ym. sopimukset ja ne on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomai-

selle.  

 

Lannan levityksessä ja siirrossa tulee huomioida mahdollinen haitta naapu-

reille ja välttää lannan käsittelyä juhlapyhien aikaan, esim. juhannus, ylioppi-

lasjuhlat.  

 

Lietelantaa, virtsaa tai muita jätevesiä ei saa levittää pohjavesialueelle ollen-

kaan. Kuivalantaa ei saa levittää pohjaveden muodostumisalueelle. Pohjavesi-

alueella kasvinsuojeluaineita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet soveltu-

vat pohjavesialueella viljelyyn.  

 

7. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että lannan vastaanottajat ja lan-

nan kuljetuksesta vastaavat tahot ovat tietoisia tämän päätöksen lannan käsitte-

lyä ja levittämistä koskevista määräyksistä.  

 

---  
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Muut määräykset 

 

10. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisesta muuttamisesta tulee tehdä il-

moitus Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on lisäksi 

tehtävä toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan 

laajentamisesta tai lopettamisesta, tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.  

 

11. Toiminnanharjoittajien tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudelli-

sesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpi-

teenä. Eläinsuojan ilmoituspäätöksen muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä 

olevaa tekniikkaa parantamalla ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan 

vähentää niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia.  

 

12. Mikäli onnettomuuden, tuotantohäiriön, rakenteen ja laitteen purkamisen, 

tai muun vastaavan seurauksena syntyy päästöjä tai jätteitä, joista voi aiheutua 

ympäristön pilaantumisen vaaraa, tulee toiminnasta vastaavan tai jätteen halti-

jan tehdä viipymättä ilmoitus päätöksen antaneelle valvontaviranomaiselle. 

Ilmoitus tulee lisäksi tehdä myös niissä tapauksissa, joissa edellä mainittujen 

tapahtumien seurauksena syntyvä jäte vaatii määränsä tai laatunsa vuoksi eri-

tyisiä toimia jätehuollossa.  

 

Ilmoituspäätöksen voimassaolo 

 

Päätös on voimassa toistaiseksi.  

 

Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu 

olennainen muutos, on toiminnalle tehtävä uusi ilmoitus.  

 

Ilmoituspäätöksen täytäntöönpano 

 

Ilmoituspäätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. 

 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluja valituksissa käsitellyin osin  

 

Ilmoituspäätöksen harkinnan perustelut  

 

Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen. Kun toimintaa harjoi-

tetaan ilmoituspäätöksessä esitetyllä tavalla huomioiden määräykset, toimin-

nasta ei aiheudu ennalta arvioiden merkittävää ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, terveydellistä haittaa eikä pysyväistä kohtuutonta rasitusta naapu-

reille, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolo-

suhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 

muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.   

 

Toiminta sijoittuu alueelle, jolla karjatalouden harjoittaminen voidaan katsoa  

tavanomaiseksi toiminnaksi. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti. 

Toiminnalla on vähimmäisetäisyyttä alempi etäisyys naapureihin. Tästä voi-

daan kuitenkin poiketa, koska kyseessä on olemassa oleva toiminta eikä melu- 

tai hajuhaittojen odoteta nousevan samassa suhteessa eläinmäärän mukana. 

Ympäristökuormitus ei lisäänny merkittävästi. Laajennus tehdään pääasiassa 

olemassa olevien rakennusten sisällä makuuparsiremontilla eikä toiminta tule 

lähemmäksi naapureita. Ulkoseiniin tulee vähäinen muutos. Lietesäiliöt eivät 
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lisäänny tilakeskuksessa, vaan lietettä kuljetetaan etäsäiliöihin, joiden lähellä 

ei ole asutusta.  

 

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, sen alueen omi-

naisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön 

kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toi-

mien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelli-

set mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. 

 

Määräysten perustelut  

 

Ilmoituspäätöksessä tulee antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäise-

miseksi. Ilmoituspäätökseen ei ole kirjoitettu auki asetuksien mukaisia mää-

räyksiä, koska asetuksien muuttuessa toiminnanharjoittajan tulee noudattaa 

ajantasaista lainsäädäntöä. (määräys 1)  

 

Määräyksellä varmistetaan toimintojen sijoittaminen hakemuksessa esitettyi-

hin paikkoihin. (määräys 2)  

 

Ilmoituspäätös on myönnetty hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle. Ilmoituk-

sen mukaisiin tiloihin voidaan enimmillään sijoittaa päätöksessä mainittu 

eläinmäärä. Eri-ikäisten eläinten määrällinen suhde voi vaihdella edellyttäen, 

etteivät lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset ylitä ilmoituksen mukai-

sen eläinmäärän aiheuttamia vaikutuksia. (määräys 3)  

 

Lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä suorien valumien estämiseksi 

sekä pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lannan varastointiti-

lan tulee olla riittävän suuri, jotta siinä voidaan varastoida 12 kuukauden ai-

kana kertynyt lanta. Lannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvos-

ton asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta (1250/2014). (määräys 4)  

 

Tarkkailemalla säännöllisesti lannanvarastointi- ja johtamisrakenteita ja tyh-

jentämällä säiliöt vuosittain voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä vä-

littömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmaannuttua. Lantavarastojen 

vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunni-

telmien mukaisena. Lietesäiliöt on aidattava turvallisuuden vuoksi.  

(määräys 5)  

 

Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltopinta-alavaatimus perustuu 

karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoi-

tuksen tasoon sekä ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuoje-

luohjeeseen (2010). Lannanlevitysalojen tarve on määritelty valtioneuvoston 

asetuksessa eläinsuojista (138/2019). Lannan levityksessä tulee lisäksi ottaa 

huomioon valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) kasvilajikohtaiset enim-

mäislannoitusmäärät. (määräys 6)  

 

Lietelantaa tai muita nestemäisiä orgaanisia lannoitteita ei saa käyttää lannoit-

teena luokitelluilla pohjavesialueilla muodostumisalueella pohjavesien pilaan-

tumisriskin ehkäisemiseksi ilman riittäviä selvityksiä siitä, ettei lietelannan 

ynnä muun levittäminen pilaa pohjavettä. Ilmoituksessa ei ole esitetty, että pel-

toja sijaitsisi pohjavesialueella. Määräys on kuitenkin annettu siltä varalta, että 
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toimijalla olisi jossain vaiheessa pohjavesialueella sijaitsevia peltoja.  

(määräys 6)  

 

--- 

 

Ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnanharjoittajien tulee olla riittävästi 

tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten 

vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Käyttämällä parasta käyttökelpoista 

tekniikkaa voidaan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia 

ympäristöön. Paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi 

sen käyttöönottoon on varauduttava, ja jonka vuoksi voidaan myös vaatia uu-

tosta ilmoituspäätökseen. (määräys 11)  

 

Ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaan toiminnanharjoittajan, tai jätteestä vas-

taavan, on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle mikäli onnettomuuden, en-

nakoimattoman tuotantohäiriön, rakenteen ja laitteen purkamisen, tai muun 

vastaavan seurauksena syntyy päästöjä tai jätteitä, joista voi aiheutua ympäris-

tön pilaantumisen vaaraa. Ilmoitus tulee lisäksi tehdä myös niissä tapauksissa, 

joissa edellä mainittujen tapahtumien seurauksena syntyvä jäte vaatii määränsä 

tai laatunsa vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa.   

 

Ilmoitusvelvollisuus poikkeuksellisista tilanteista sekä tilan toiminnassa tapah-

tuvista muutoksista on määrätty viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi, 

valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden 

vuoksi. (määräys 12) 

 

Muistutusten huomiointi 

  

Muistutukset on huomioitu erityisesti lupamääräyksissä 4–6. Laajennuksen ei 

odoteta lisäävän haju-, melu- tai kärpäshaittaa niin paljon, että tilanne muut-

tuisi nykyisestä merkittävästi.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 

ja luonnonvarat -vastuualue (ELY-keskus) on vaatinut, että päätös kumotaan ja 

asia palautetaan tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  

 

Vaatimustensa perusteluiksi ELY-keskus on todennut muun ohella, että toimin-

nan eläinyksikkömäärä olisi yhteensä 1 785,9 eläinyksikköä. Laajennuksen 

suuruus olisi 51 prosenttia nykyiseen toimintaan verrattuna. Ilmoituksen mu-

kainen eläinmäärän lisääminen on toiminnan laajentamista, vaikka kyseessä 

ovat pääosin muutokset nykyisen rakennuksen sisällä. Muutos on verrattavissa 

uuden laajennusosan käyttöönottoon.  

 

Hakemuksen mukaan lietesäiliöt katetaan kelluvalla katteella. Tällöin eläin-

suojan laajennuksen vähimmäisetäisyyden tulee ilmoituksenvaraisista eläin-

suojista annetun valtioneuvoston asetuksen (eläinsuoja-asetus, 138/2019) tau-

lukon 1 mukaan olla 250 metriä lähimpään naapurin asumiseen tai loma-asu-

miseen tarkoitetusta rakennuksesta. Suunniteltu eläinsuojan laajennusosa si-

joittuu lähimmillään noin  ja noin  etäisyydelle 

 ja noin 

. Edellä 
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mainitut kaksi kiinteistöä eivät ole luvan hakijoiden omistuksessa.  

 

Vähimmäisetäisyyttä lähimpään 

asuinrakennukseen ei saavutettaisi edes käyttämällä lietesäiliöiden kattami-

sessa eläinsuoja-asetuksen taulukon 1 mukaista tehokkainta hajuhaittoja vä-

hentävää tekniikkaa, tiivistä katetta, jota käytettäessä vähimmäisetäisyysvaati-

mus olisi 150 metriä. Poikkeamista vähimmäisetäisyydestä on perusteltu muun 

muassa sillä, ettei uusia lietesäiliöitä rakenneta tilakeskukseen ja ettei melu- ja 

hajuhaitta nouse samassa suhteessa, koska kyseessä on olemassa olevan toi-

minnan laajennus. ELY-keskus on katsonut, että haitta naapureille lisääntyy 

merkittävästi esimerkiksi lisääntyvästä lannankuljettamisesta. Vähimmäisetäi-

syydestä poikkeamiselle ei ole perusteita ja toiminnasta aiheutuu naapuruus-

suhdelain 17 §:n mukaista haittaa naapureille. Haittaa on pidettävä huomatta-

vana ottaen huomioon ympäröivän asutuksen läheisyys. Eläinsuoja-asetuksen 

3 §:n mukaista poikkeamismenettelyä ei olisi voitu soveltaa. 

 

2.  ja  ovat vaatineet, että päätös kumotaan ja 

asia palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.  ovat lisäksi 

vaatineet, että eläinsuojan laajennuksen rakentaminen kielletään tai määrätään 

keskeytettäväksi, kunnes Vaasan hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkai-

sunsa. Edelleen  ovat vaatineet, että Siikajoen kunta ja Tapani Nikola, 

Armi Nikola ja Tuomo Nikola velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan 

heidän oikeudenkäyntikulunsa täysimääräisesti myöhemmin esitettävän laskun 

mukaisesti korkolain mukaisine viivästyskorkoineen laskettuna kuukauden ku-

luttua hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä lukien.  

 

Vaatimustensa tueksi  ovat uudistaneet 2.12.2019 laatimassaan muistu-

tuksessa lausumansa. Muistutuksessa on todettu muun ohella, että vähimmäis-

etäisyydestä poikkeamista koskevassa liitteessä asuinkiinteistöjen etäisyydet 

tuotantolaitoksesta on ilmoitettu virheellisesti. Lisäksi he ovat viitanneet Siika-

joen kunnan ympäristösihteerin esitykseen, jonka mukaan ilmoitusta ei hyväk-

sytä, ja lisäksi esittäneet muun ohella seuraavaa: 

 

Siikajoen kunta on tulkinnut ympäristönsuojelulain 115 a §:n säännöstä vir-

heellisesti. Lainlaatijan tarkoitus ei ole ollut lieventää lakia tältä osin. Päinvas-

toin ympäristönsuojelulliset seikat ovat entisestään korostuneet lakia uudistet-

taessa. Asia ilmenee muun muassa ympäristönsuojelulain 4 luvun säännök-

sistä, jotka ovat jääneet voimaan ympäristönsuojelulain uuden 10 a luvun laati-

misen jälkeenkin. 

 

 ovat viitanneet ympäristönsuojelulain 115 d §:ään. Jos Siikajoen kunta 

olisi selvittänyt, soveltuuko toiminta ja hakemus ilmoitusmenettelyyn ja otta-

nut huomioon lain edellyttämällä tavalla sallivan ilmoituspäätöksen edellytyk-

set, olisi päätöksessä tullut edellyttää ympäristöluvan hakemista. Toiminta 

edellyttää ympäristölupaa. Toinen vaihtoehto olisi ollut kunnan ympäristösih-

teerin päätösehdotuksen hyväksyminen eli kielteinen päätös.  ovat vii-

tanneet ympäristönsuojelulain 27 §:ään, ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulu-

kon 1 kohtaan 11, eläinsuojia koskevassa liitteessä 3 mainittuihin seikkoihin 

sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momenttiin. Haju- ja kär-

päshaitat sekä liikenne tulisivat kasvamaan kohtuuttomasti, koska tuotantoka-

pasiteetti tulisi kaksinkertaistumaan eikä suojaavaa puustoa tai muita haittoja 

poistavia elementtejä ole olemassa. 
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Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 14.4.2014 hylännyt  

Nikoloiden hakemuksen, joka on tuolloin koskenut maidontuotannon laajenta-

mista 70 lypsylehmästä 192 lypsylehmään, 35 hiehosta 52 hiehoon ja 35 liha-

naudasta 80 lihanautaan. Hakemus on ollut lähes samanlainen kuin nyt ilmoi-

tusmenettelyssä käsiteltävä ilmoitus. Tuolloin mitatut etäisyydet ovat olleet 

 

Ilmoituksen liitteenä olevat karttapiirrokset ovat puutteellisia. Pohja- ja leik-

kauskuvia ei ole nykyisistä eikä suunnitelluista uusista tuotantotiloista. Liit-

teinä olisi tullut olla havainnollistavat asema- ja rakennuspiirustukset. Koko-

naisvaikutusten arviointi ei ole mahdollista liitepiirroksista.  ovat kui-

tenkin saaneet mitatuksi uuden laajennuksen etäisyydeksi 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Maatalousyhtymä Nikola Tapani, Armi ja Tuomo on täytäntöönpanon kieltä-

mistä koskevasta vaatimuksesta antamassaan vastineessa todennut muun 

ohella, että maatalousyhtymä ei aloita ilmoituksenvaraista toimintaa ennen 

kuin kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat kunnossa.  

 

Armi Nikola on toimittanut hallinto-oikeudelle tiedon siitä, että maatalousyhty-

män osakas  ja toimintaa jatkavat Armi  

Nikola ja Tapani Nikola.  

 

Siikajoen kunnan tekninen lautakunta on lausunnossaan todennut muun ohella, 

että vaatimus eläinsuojan laajennuksen rakentamisen kieltämisestä tai keskeyt-

tämisestä ei ole ajankohtainen, koska laajentamiselle ei ole haettu rakennuslu-

paa. Asiassa ei ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n pe-

rusteella oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta. Ei voida pitää kohtuut-

tomana, että kukin osapuoli pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Viran-

omainen ei ole tehnyt asiassa sellaista virhettä, jonka voitaisiin katsoa johtavan 

oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuteen osittain tai kokonaan.  

 

Armi Nikola ja Tapani Nikola ovat vastineessaan muun ohella pyytäneet, että 

Siikajoen kunnan teknisen lautakunnan ja ProAgria Oulu ry:n asiantuntijan 

lausunnot otetaan huomioon vastineena asiassa. Kyseiset tahot pystyvät anta-

maan kuvauksen tilan yritystoiminnasta, investoinnin tarpeellisuudesta ja 

suunnittelusta. Valitukset ovat aiheettomia. Suunnitellun investoinnin vaikutus 

nykyisen tuotantorakennuksen kokoon (15 m2:n lisäys) ja kokonaiseläinmää-

rään (31 eläimen lisäys) ei ole huomattava, mutta vaikutus liiketoiminnan ke-

hittämiseen on erittäin suuri. Eläinten määrää voidaan tarvittaessa pienentää 

kolmella paikalla, jolloin kokonaiskasvu eläinyksiköissä jää alle 50 %:n nykyi-

sestä eläinyksikkömäärästä. Osapuolten tulee maksaa oikeudenkäyntikulunsa 

itse. 

 

Vastineeseen liitetyssä ProAgria Oulu ry:n lausunnossa on todettu muun 

ohella, että tilalle suunniteltu investointi ei muuta oleellisesti nykyistä tuotan-

torakennusta ulospäin. Tuotantorakennusta muutetaan navetan sisällä niin, että 

saadaan lypsylehmille lisää paikkoja. Nykyinen siilolato muutetaan eläinpai-

koiksi, sekä ladon ja navetan välissä oleva tila rakennetaan eläinpaikoiksi. 

Eläinyksiköiden määrää laskettaessa tulee ottaa huomioon myös se, että tila on 
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lopettanut mullien kasvatuksen, eikä tarvitse niille enää kasvatuspaikkoja. Li-

sätilaa tulee 15 m2 nykyiseen navettaan verrattuna.  

 

Tilan toiminta keskivertotilaan verrattuna on huomattavasti hygieenisempää ja 

ympäristön huomioon ottavaa. Tilalla ei ole todettu kärpäs- tai hajuhaittoja yh-

delläkään vierailukerralla. Meluhaitat ovat normaaliin maatilan toimintaan 

kuuluvia lyhytaikaisia hetkiä, muun muassa rehuntekoa tai lietteenajoa. Tila on 

vähentänyt meluhaittoja muun muassa muuttamalla navetan ilmastoinnin ko-

neellisesta painovoimailmastointiin sekä muuttamalla lämpöjärjestelmän maa-

lämmöksi hakelämmön sijaan. Tämä on lopettanut hakelämmön käytössä tar-

vittavien työkoneiden käytön pihapiirissä. Lannankuljettamisen lisääntymi-

sestä ei aiheudu haittaa , koska lietettä ei siirretä  suun-

taan. Lietekaivojen määrä ei tilakeskuksen vieressä lisäänny. ELY-keskuksen 

mainitsemalta tilalta , joka sijaitsee  etäisyy-

dellä tuotantorakennuksesta, ei ole valitettu ympäristöluvasta.  

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ilmoittanut, että se ei anna asiassa vasta-

selitystä. 

 

 ja  ovat vastaselityksessään uudistaneet aikai-

semmin lausumansa ja todenneet muun ohella, että he ovat joulukuussa 2019 

käyneet kaksi kertaa ympäristösihteerin luona tutustumassa Nikoloiden jättä-

mään ilmoitukseen. Ympäristösihteerin mukaan ympäristöasiat on Siikajoen 

kunnassa delegoitu ympäristösihteerille. Kun kunnan tekninen lautakunta on 

delegoinut jonkin asian ratkaisemisen alaiselleen viranomaiselle, ei lautakunta 

voi asiaa käsitellä. Siikajoen kunnan ympäristösihteeri on asiasta vastaavana 

viranhaltijana antanut asiassa ratkaisunsa, jossa hän on esittänyt, että Siikajoen 

kunnan tekninen lautakunta päättää olla hyväksymättä ilmoitusta. Kun kunnan 

tekninen lautakunta virheellisesti on ottanut asian käsiteltäväkseen, siitä olisi 

tullut ilmoittaa myös  heidän mahdollisia toimiaan varten. 

 

Siikajoen kunnan ympäristöviranomaisen 4.11.2019 laatimassa tiedonannossa 

naapureille on ilmoitettu eläinsuojaa koskevien asiakirjojen olevan julkisesti 

nähtävillä myös Siikajoen kunnan internetsivuilla, mutta asiakirjat puuttuivat 

sivustolta. Tiedonannosta ei myöskään käy ilmi, onko kyseinen lupa-asia ollut 

nähtävillä kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Esittelijän ei olisi tullut antaa 

esitystään lautakunnalle vasta kokouksessa antamatta teknisen lautakunnan 

jäsenille aikaa perehtyä asiaan.  

 

Vaikka tuotantorakennukseen ilmoitetaan tulevan lisätilaa vain 15 m2, nousee 

eläinyksikkömäärä noin 50 prosenttia ja sen myötä lietteen, liikenteen ja mui-

den tekijöiden haitat kasvavat. Nikoloiden käytössä olevat pellot sijaitsevat 

tilan ympärillä tai sen pohjoispuolella, jolloin liikenne väistämättä ohjautuu 

pohjoiseen päin . Esittelijän tulee yhdessä 

Nikoloiden kanssa korvata  oikeudenkäyntikulut, koska esittelijä on 

toiminut vähintäänkin huolimattomasti. 

 

Siikajoen kunta on hallinto-oikeuden pyynnöstä toimittanut hallinto-oikeudelle 

Siikajoen kunnan hallintosäännön (voimaantulo 1.6.2017) ja päätöksen ympä-

ristöasioiden delegoinnista (tekninen lautakunta 19.12.2017 § 102) ja tarkas-

tusmuistion 18.11.2016.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on toimittanut Maatalousyhtymälle Nikola Tapani, 
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Armi ja Tuomo tiedoksi Siikajoen kunnan hallinto-oikeudelle toimittamat Sii-

kajoen kunnan hallintosäännön, päätöksen ympäristöasioiden delegoinnista ja 

tarkastusmuistion sekä  ja  vastaselityksen ja 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ilmoituksen, että se ei anna asiassa vasta-

selitystä.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on toimittanut  ja  

tiedoksi Siikajoen kunnan hallinto-oikeudelle toimittamat Siikajoen kunnan 

hallintosäännön, päätöksen ympäristöasioiden delegoinnista ja tarkastusmuis-

tion.  

  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

1. Pohjois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä 

 ja  valitusten johdosta hallinto-oikeus kumoaa Siika-

joen teknisen lautakunnan valituksenalaisen päätöksen ja hylkää ilmoituksen. 

 

2. Lausuminen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuk-

sesta raukeaa.    

 

3. Hallinto-oikeus hylkää  ja  oikeudenkäyn-

tikuluvaatimuksen.   

 

Perustelut 

 

1. Pääasia 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on sen li-

säksi, mitä 1 momentissa säädetään, oltava: 1) toimintaan, josta saattaa aiheu-

tua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hank-

keesta; 2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesi-

lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista; 3) 

toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista an-

netun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 29 a §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan liitteen 4 mu-

kaiseen ilmoituksenvaraiseen toimintaan tarvitaan ympäristölupa, jos toimin-

nasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus. 

 

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n (1166/2018) 1 momentin mukaan toiminnan-

harjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa 

aiheuttavasta toiminnasta, josta säädetään tämän lain liitteessä 4. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus tehdään sille 3 ja 4 momentissa 

säädetylle toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka toimialueelle toiminta sijoite-

taan. Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloitta-

mista. Ilmoitus on lisäksi tehtävä 89 §:n mukaisesta muuttamisesta ja ilmoituk-

senvaraisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toi-

minnan olennaisesta muuttamisesta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026
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muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä ilmoitus-

päätöstä toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. 

 

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n (1166/2018) 1 momentin mukaan viranomai-

sen on tehtävä 115 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta päätös (ilmoitus-

päätös). Ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 

huolimatta. Viranomaisen on ilmoituspäätöstä tehdessään varmistettava, että 

toiminnassa noudatetaan, mitä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä 

säädetään toiminnan sijoittumisesta, päästöistä ja niiden ehkäisemisestä, jät-

teistä sekä toiminnan päästöjen ja vaikutusten tarkkailusta.   

 

Saman pykälän 2 momentin kohtien 1–4 mukaan toiminnan sallivan ilmoitus-

päätöksen edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden 

toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 

2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seu-

rausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankin-

nan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 

toiminnan vaikutusalueella.  

 

Ympäristönsuojelulain liitteen 4 (1166/2018) kohdan 5 alakohdassa a on mai-

nittu muun ohella eläinsuoja vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle. 

 

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain 1166/2018 voimaantulo-

säännöksen 3 momentin mukaan lupapäätökset, jotka koskevat liitteen 4 mu-

kaisia toimintoja, jäävät voimaan tämän lain tullessa voimaan. Jos lupaa on 

tarpeen muuttaa toiminnan olennaisen muutoksen perusteella tai 89 §:ssä sää-

detystä syystä tämän lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan 10 a luvussa sää-

dettyä menettelyä niin, että asiassa annettava ilmoituspäätös korvaa voimassa 

olevan luvan. 

 

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 

 

Ilmoituksenvaraisista eläinsuojista annetun valtioneuvoston asetuksen (eläin-

suoja-asetus) 1 §:n mukaan asetusta sovelletaan sellaisten eläinsuojien rakenta-

miseen, laajentamiseen ja toimintaan, joista on ympäristönsuojelulain 

(527/2014) 115 a §:n nojalla tehtävä ilmoitus.  

 

Eläinsuoja-asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan eläinsuoja, eläinsuojan laajen-

nusosa ja lannan varastointiin tarkoitettu rakennus tai rakennelma on sijoitet-

tava siten, että se on vähintään liitteessä 1 säädetyllä etäisyydellä (vähimmäis-

etäisyys) lähimmästä naapurikiinteistöllä sijaitsevasta asumiseen tai loma-asu-

miseen tarkoitetusta rakennuksesta, koulusta, päiväkodista, sairaalasta ja 

muusta vastaavasta kohteesta, jossa hajusta saattaa aiheutua haittaa ihmisten 

viihtyvyydelle (hajusta häiriintyvä kohde). Vähimmäisetäisyyttä määriteltä-

essä on otettava huomioon eläinsuojan kaikkien eläinten ympäristönsuojelulain 

27 §:ssä tarkoitetuilla eläinyksikkökertoimilla laskettu kokonaiseläinyksikkö-

määrä. Etäisyys mitataan eläinsuojan, eläinsuojan laajennusosan tai lannan va-

rastointitilan ulkoseinästä hajusta häiriintyvän kohteen ulkoseinään.  

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan, jos käytössä on useampia kuin yksi liit-

teessä 1 tarkoitettu hajupäästöjä vähentävä tekniikka, määräytyy eläinsuojan, 

sen laajennusosan ja lannan varastointitilan vähimmäisetäisyys taulukon sen 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140527
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sarakkeen mukaan, jonka perusteella etäisyys hajusta häiriintyvään kohteeseen 

on suurin. 

 

Eläinsuoja-asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan eläinsuojan laajennusosa ja 

lannan varastointitilan laajennusosa voidaan sijoittaa poiketen 2 §:n 1–3 mo-

mentissa säädetystä vähimmäisetäisyydestä, jos laajennusosaa ei voida sijoit-

taa kiinteistöllä muulle soveltuvalle vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle 

ja vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta ei käytettävät hajun leviämistä vä-

hentävät toimenpiteet ja tekniikat sekä paikalliset olosuhteet huomioiden ai-

heudu huomattavaa hajuhaittaa häiriintyvässä kohteessa. Laajennusosan sijoit-

tamiseen poikkeustilanteessa sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä 

säädetään ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoittami-

sesta. 

 

Eläinsuoja-asetuksen liitteessä 1 on esitetty muun ohella seuraavaa:  

 

 
Lypsylehmien soveltamisalan rajat (50–299 lypsylehmää) ovat 540–3 229 eläinyksikköä. 

Emolehmien soveltamisalan rajat (130–599 emolehmää) ovat 559–2 576 eläinyksikköä. 

Lihanautojen soveltamisalan rajat (100–499 lihanautaa) ovat 570–2 844 eläinyksikköä. 

 

Eläinsuoja-asetuksen 11 §:n 1 momentin mukaan asetusta sovelletaan asetuk-

sen voimaantulon jälkeen vireille tuleviin ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä 

tarkoitettuihin eläinsuojien ilmoituspäätösasioihin. Saman pykälän 2 momentin 

mukaan mitä 2 §:ssä säädetään vähimmäisetäisyyksistä, koskee vain tämän 

asetuksen voimaantulon jälkeen rakennettavia uusia eläinsuojia, uusia eläin-

suojien laajennusosia ja uusia lannan varastointiin tarkoitettuja rakennuksia tai 

rakennelmia. Saman pykälän 3 momentin mukaan mitä 4 §:ssä säädetään liete-

lannan pudotus- ja pumppukaivojen kattamisesta ja rakentamisesta sekä liete-

lantasäiliöiden täyttämisestä, sovelletaan vain asetuksen voimaantulon jälkeen 

rakennettaviin uusiin lietelantasäiliöihin. 
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Säädösten valmisteluaineisto 

 

Muun ohella ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun hallituksen esityk-

sen (HE 94/2018 vp, s. 19) mukaan ilmoitusmenettelyyn siirrettäisiin sellaisia 

toimintoja, joihin sovellettuna uusi menettely ei vaarantaisi nykyisen ympäris-

tönsuojelun tason säilymistä. Esityksen valmistelussa tunnistettiin sellaisia toi-

mintoja, joihin liittyvän ympäristönsuojelun tason pystyy turvaamaan nykyistä 

lupamenettelyä kevyemmässä menettelyssä siten, että ennakkovalvonnallisessa 

menettelyssä pystytään kuitenkin antamaan tapauskohtaisia ympäristönsuoje-

lumääräyksiä. Tyypillisesti tällaisina toimintoina voidaan pitää laitoksia, joi-

den ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, laitoksen ympäristövaikutukset ovat 

hallittavissa kohtuullisen yksinkertaisilla ja standardinomaisilla ratkaisuilla 

sekä laitoksen ympäristövaikutusten hallitseminen ei ole erityisen riippuvaista 

ympäristölupavaiheessa tehtävästä sijoituspaikkaharkinnasta. Lupaa kevyem-

män ilmoitusmenettelyn säätäminen yhdistettynä päätöksentekoa tukevan val-

tioneuvoston asetuksen säätämiseen on nähty keinona keventää eläinsuojia 

koskevaa ympäristöllistä menettelyä ja samalla mahdollistaa sijoituspaikasta 

määräämisen.  

 

Edellä mainitun hallituksen esityksen (s. 23) mukaan ilmoitusmenettelyssä 

päätökseen sisällytettävin täydentävin määräyksin voitaisiin asettaa edellytyk-

set sille, että toiminta olisi mahdollista sijoittaa toiminnanharjoittajan ehdotta-

maan paikkaan. Tällaisia toimintoja olisivat muun muassa hajuhaittaa aiheutta-

vat eläinsuojat. Muilta osin toimintojen päästöjen rajoittamiseksi annetut lupa-

määräykset ovat samankaltaisia.  

 

Edelleen hallituksen esityksen mukaan (s. 21) lukumääräisesti eniten ilmoitus-

menettelyyn siirtyisi eläinmäärältään ja potentiaalisilta ympäristövaikutuksil-

taan merkittäviä eläinsuojia, joille tästä syystä laadittaisiin toimialakohtainen 

asetus, jossa säädettäisiin nyt eläinsuojien ympäristölupamääräyksissä ratkais-

tavista keskeisistä ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ilmoitusmenettelyä täy-

dentävän normiohjauksen myötä myös suurten eläinsuojien voitaisiin katsoa 

soveltuvan ilmoitusmenettelyyn ympäristönsuojelun tasoa heikentämättä. 

Eläintenpidossa muodostuvan lannan aiheuttamien ravinnepäästöjen sekä il-

maan menevien haju- ja muiden päästöjen ehkäisemisestä säädetään erikseen 

ympäristönsuojelulain nojalla annetulla nitraattiasetuksella. 

 

Ympäristöministeriön ehdotuksessa valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksen-

varaisista eläinsuojista (muistio 17.1.2019) on todettu, että tavoitteena on suju-

voittaa ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ilmoitusten käsittelyä yleisessä il-

moitusmenettelyssä säätämällä asetuksella eläinsuojien vakiintuneista ja ylei-

sistä ympäristönsuojeluvaatimuksista, jotka nyt on ratkaistu ympäristölupame-

nettelyssä jokaiselle eläinsuojalle erikseen annetuilla lupamääräyksillä. Tavoit-

teena on lisäksi yhdenmukaistaa valtakunnallisesti eläinsuojien keskeiset ym-

päristönsuojeluvaatimukset ja siten lisätä niitä koskevaa ennakoitavuutta. Nor-

miohjaukseen siirtymällä huolehdittaisiin siitä, että ympäristönsuojelun taso ei 

ilmoitusmenettelyyn siirryttäessä heikkene vaan kotieläintuotantoa koskevien 

ympäristönsuojelun tavoitteiden toteutuminen varmistettaisiin vastaavalla ta-

solla kuin aiemmin lupamenettelyssä. Lisäksi muistiossa on todettu, että haju 

liittyy olennaisesti eläinsuojien toiminnan luonteeseen, mutta toiminnasta ei 

saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa. Tämän vuoksi asetuksessa on keskeistä 

säätää eläinsuojan sijoittamisen vähimmäisetäisyyksistä häiriintyviin kohtei-

siin, kuten asuinrakennuksiin. 
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Edellä mainitun ympäristöministeriön muistion mukaan laajennettaessa eläin-

suojaa toiminnassa oleva vanha eläinsuoja voisi aina jatkaa toimintaa nykyi-

sellä sijaintipaikalla, mutta asetuksen vähimmäisetäisyys koskisi eläinsuojan 

laajennusosaa. Toiminnassa olevan eläinsuojan eläinten muodostama haju-

kuorma huomioitaisiin kuitenkin laajennusosan vähimmäisetäisyydessä laske-

malla sen ja laajennusosan eläinyksiköt yhteen ja laajennusosan vähimmäis-

etäisyys häiriintyvästä kohteesta määräytyisi yhteenlasketun kokonaiseläinyk-

sikkömäärän perusteella. Laskentatavalla turvattaisiin jo toiminnassa olevan 

eläinsuojan toiminnan jatkuvuus nykyisellä sijaintipaikalla. Samalla kuitenkin 

pyrittäisiin varmistamaan myös haitankärsijöiden oikeusturva huomioimalla 

laajennusosan sijoittamisen vähimmäisetäisyydessä tilan kaikkien eläinten 

muodostama hajukuorma. Vähimmäisetäisyydet mitattaisiin eläinsuojaraken-

nuksen- ja lannanvarastointirakennuksen ulkoseinästä häiriintyvän kohteen ra-

kennuksen ulkoseinään. 

 

Asiassa saatua selvitystä  

 

Ilmoitus koskee olemassa olevan lypsykarjatoiminnan laajentamista kiinteistön 

Rehula 748-402-2-57 palstalla 3 siten, että eläinmääräksi tulee 133 lypsyleh-

mää, 13 umpilehmää, 17 poikivaa 12–24 kuukauden ikäistä hiehoa, 30 6–12 

kuukauden ikäistä hiehoa ja 23 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. Laa-

jennuksen jälkeen eläinyksikkömäärä on 1 785,9 eläinyksikköä ympäristön-

suojelulain liitteen 3 mukaisilla ilmoituksenvaraisuusrajan laskemisessa käy-

tettävillä eläinyksikkökertoimilla laskettuna.  

 

Olemassa olevalle lypsykarjatoiminnalle on Pohjois-Pohjanmaan ympäristö-

keskuksen 3.5.2005 myöntämä, voimassa oleva ympäristölupa, jonka mukaan 

tuotantorakennuksiin saa sijoittaa yhteensä enintään 70 lypsylehmää, 35 hie-

hoa, 35 lihanautaa ja 50 vasikkaa. Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, 

että ympäristöluvan mukainen eläinyksikkömäärä on 1 180,5 eläinyksikköä.  

 

Olemassa olevaa eläinsuojaa laajennetaan muuttamalla nykyinen siilolato sekä 

ladon ja navetan välissä oleva tila eläinpaikoiksi. Muutos tapahtuu nykyisen 

rakennuksen seinälinjojen mukaan ja pääosin nykyisen rakennuksen sisällä. 

Yhtä kantavaa seinää siirretään 15 metriä. Lanta käsitellään lietelantamenetel-

mällä. Tilakeskuksessa, pihaton läheisyydessä on kolme betonista lietesäiliötä, 

joiden tilavuudet ovat 1 117 m3, 549 m3 ja 340 m3. Lietesäiliöt täytetään ala-

kautta valuttamalla ja katetaan turpeella tai muulla kelluvalla katteella. Tilalla 

on lisäksi käytössään kaksi etälietesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 2 374 m3. 

Navetan lietekuilujen hyötytilavuus on 400 m3. Uusia lantavarastoja ei raken-

neta.  

 

Eläinsuojan toiminta sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Lähim-

mät häiriintyvät kohteet, jotka eivät ole toiminnanharjoittajien omistuksessa, 

ovat . Kyseiset raken-

nukset sijaitsevat eläinsuojasta 

. Asiakirjoista saadun selvityksen ja karttatarkastelun perus-

teella olemassa oleva eläinsuoja sijaitsee lähimmillään noin 40 metrin etäisyy-

dellä muutoksenhakijoiden vapaa-ajanasunnosta ja noin 100 metrin etäisyy-

dellä muutoksenhakijoiden asuinrakennuksesta. Etäisyys eläinsuojan pohjois-

puolella sijaitsevasta korsirehusiilosta 
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 Eläinsuojan laajennusosa sijaitsee noin 

 Seuraavaksi lähin asuinrakennus sijaitsee kiin-

teistöllä etäisyydellä eläinsuojan laa-

jennusosasta .  

 

Eläinsuojan toiminnasta aiheutuva liikenne kulkee  pitkin. Mai-

toauto käy tilalla joka toinen päivä, rehuauto kaksi kertaa kuukaudessa ja teu-

rastamon keräily- ja välitysvasikka-auto joka toinen viikko. Lietettä ajetaan 

etäsäiliöön 4–6 kertaa vuodessa. Tilan muu sisäinen liikenne muodostuu maa-

taloustöistä, sadonkorjuusta ja rehun siirroista eläinten ruokintaan. Ilmoituksen 

mukaan liikenne ei lisäänny huomattavia määriä.  

 

Ilmoituksen tekijät ovat perustelleet eläinsuoja-asetuksen 3 §:n mukaisesta vä-

himmäisetäisyydestä poikkeamisen tarvetta muun ohella sillä, että tilalla ei ole 

vaihtoehtoista sijoituspaikkaa lypsylehmäpihaton laajennukselle. Lypsykarja-

pihaton rakennuksen tulee sijaita eläinten hoidon takia sopivalla etäisyydellä 

tilakeskuksesta ja asuinrakennuksista. Laajennus tehdään lähes kokonaan ny-

kyisen eläinsuojarakennuksen sisällä makuuparsiremontilla ja eläinten olosuh-

teita parannetaan. Tilakeskuksen lietesäiliöt täytetään altapäin eläinsuojista. 

Nykyisen etäsäiliön läheisyydessä ei ole asutusta eikä alueelle ole kaavoitettu 

asutusalueita. Hajuhaitat häiriintyvissä kohteissa eivät olennaisesti muutu laa-

jennettaessa toimintaa. Siikajoki on maatalousvaltainen kunta eikä hajuhaittoja 

kotieläintuotannosta voida kokonaan poistaa. Tilalla pyritään käyttämään pa-

rasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa ja otetaan huomioon nitraattidi-

rektiivi sekä ympäristökorvausjärjestelmän ohjeistukset. Lannan varastointiin 

ja käyttöön ei tehdä muutoksia tilakeskuksessa. Lantaa siirretään etäsäiliöihin 

4–6 kertaa vuodessa. Lietettä ei tarvitse siirrettäessä sekoittaa. Siirtokerta kes-

tää 1–5 vuorokautta. Liete sekoitetaan etäsäiliöllä ennen levitystä peltoloh-

kolle.  

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Kysymyksenasettelu 

 

Asiassa on hallinto-oikeudessa muutoksenhakijoiden hallinto-oikeudelle esittä-

mien seikkojen johdosta arvioitavana, onko Siikajoen kunnan ympäristönsuo-

jeluviranomaisena toimiva tekninen lautakunta ollut toimivaltainen ratkaise-

maan kysymyksessä olevan asian vai olisiko asia tullut ratkaista ympäristösih-

teerin toimesta. Mikäli todetaan, että tekninen lautakunta on ollut toimivaltai-

nen ratkaisemaan ilmoitusasian, on valituksissa esitetyn johdosta arvioitava, 

onko asia voitu ratkaista ilmoitusmenettelyssä, vai olisiko asia tullut ympäris-

tönsuojelulain 29 a §:n perusteella ratkaista lupamenettelyssä. Tämän jälkeen 

on mahdollisesti otettava kantaa siihen, täyttyvätkö toiminnan sallivan ilmoi-

tuspäätöksen edellytykset, kun otetaan huomioon myös eläinsuoja-asetuksen  

2 §:n mukaisesta vähimmäisetäisyydestä poikkeamisen edellytykset, joista sää-

detään mainitun asetuksen 3 §:ssä.  

 

Viranomaisen toimivalta 

 

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mu-

kaan kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oi-

keuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa 
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erikseen toisin säädetä.  

 

Siikajoen kunnan 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön 24 §:n mukaan 

tekninen lautakunta päättää muun ohella, missä laajuudessa se siirtää toimival-

taansa viranhaltijan päätettäväksi siltä osin kuin hallintosäännössä ei ole muuta 

mainittu. Hallintosäännön 26 §:n mukaan tekninen lautakunta voi siirtää toimi-

valtansa tekniselle johtajalle. Hallintosäännön 29 §:n mukaan asia voidaan ot-

taa lautakunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi 

päättää lautakunnan puheenjohtaja tai esittelijä. 

 

Siikajoen tekninen lautakunta on 19.12.2017 §:n 102 kohdalla tekemällään 

päätöksellä päättänyt antaa ympäristösihteereille ja heidän varahenkilöilleen 

oikeuden muun ohella ympäristönsuojelulain mukaisten kunnan ympäristön-

suojeluviranomaiselle määrättyjen tehtävien, päätöksessä erikseen lueteltuja 

asioita lukuun ottamatta, hoitamiseen.  

 

Siihen nähden, että hallintosäännössä tekninen lautakunta on oikeutettu siirtä-

mään toimivaltansa tekniselle johtajalle ja myös siihen nähden, että hallinto-

säännön perusteella tulkittuna toimivaltaa ei ole tarkoitettu delegoida viranhal-

tijalle yksin, on Siikajoen tekninen lautakunta ollut toimivaltainen ratkaise-

maan kysymyksessä olevan asian, eikä valituksenalaista päätöstä ole 

 esittämällä toimivallan delegointia koskevalla perusteella syytä kumota ja 

palauttaa asiaa uudelleen käsiteltäväksi ympäristösihteerille. 

 

Asian käsittely ilmoitusmenettelyssä 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on toiminnan laajuuden perusteella lähtö-

kohtaisesti kyse ympäristönsuojelulain 115 a §:n 2 momentin mukaisesta il-

moituksenvaraisesta eläinsuojan toiminnan olennaisesta muuttamisesta, joka 

voidaan aloittaa 120 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä riippumatta siitä, 

onko ilmoituksesta ehditty tehdä päätöstä. Tämä asettaa tiettyjä vaatimuksia 

toiminnan laadulle ja laajuudelle sekä johtaa siihen, että toiminnan ympäristö-

vaikutusten tulisi olla suhteellisen vähäisiä ja ennakoitavissa olevia. Mikäli 

toiminnasta esimerkiksi saattaa aiheutua ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitettu seuraus, eli siitä saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naa-

puruussuhteista annetun lain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua kohtuutonta ra-

situsta, tarvitaan ilmoituksenvaraiseen toimintaan kuitenkin ympäristönsuoje-

lulain 29 a §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa.  

 

Eläinyksikköinä laskettuna ilmoituksen mukainen toiminta vastaa laajennuk-

sen jälkeen 1 785,9 eläinyksikköä. Eläinsuoja-asetuksen liitteen 1 mukaan vä-

himmäisetäisyys 1 650–2 089 eläinyksikön eläinsuojasta lähimpään hajusta 

häiriintyvään kohteeseen tulee olla 250 metriä, jos lietelantaloissa on kelluva 

tai telttamainen kate tai katto ja seinät. Kun eläinsuojan laajennusosa sijoite-

taan ilmoituksen mukaiselle paikalle, vähimmäisetäisyyssuositukset eläinsuo-

jan laajennusosasta lähimpiin hajusta häiriintyviin kohteisiin eivät täyty. Tästä 

syystä ilmoituksen johdosta on tullut lähtökohtaisesti arvioida myös sitä, voi-

daanko eläinsuoja-asetuksen 2 §:n vähimmäisetäisyyksistä poiketa, kun ote-

taan huomioon eläinsuoja-asetuksen 3 §. Eläinsuoja-asetuksen 2 §:n perus-

teella vähimmäisetäisyyksiä sovelletaan myös toiminnan olennaiseen muutta-

miseen siten, että vähimmäisetäisyyttä määriteltäessä otetaan huomioon eläin-

suojan kaikkien eläinten kokonaisyksikkömäärä.  
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Ennen kuin kuitenkaan voidaan arvioida, onko eläinsuoja-asetuksen 2 §:ssä 

tarkoitetuista vähimmäisetäisyyksistä voitu poiketa, tai sitä onko ilmoitus voitu 

ympäristönsuojelulain 115 d §:n 2 momentin edellytykset huomioon ottaen hy-

väksyä, on arvioitava tarvitaanko ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan ympä-

ristölupa ympäristönsuojelulain 29 a § huomioon ottaen sillä perusteella, että 

toiminnasta ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla 

tavalla saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Valituksissa on todettu, että ilmoi-

tuksessa tarkoitettu toiminta edellyttää ympäristölupaa ja että toiminnasta, ei 

ainoastaan saata aiheutua, vaan myös aiheutuu viimeksi mainitussa lainkoh-

dassa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Kun arvioidaan, saattaako toiminnasta 

aiheutua kohtuutonta rasitusta, on kyse tapauskohtaisesta harkinnasta, jossa 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 2 momentin edellyttämällä ta-

valla on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomai-

suus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta 

sekä muut vastaavat seikat. Eläinsuojien hajupäästöjen ehkäisemiseen on käy-

tettävissä rajoitetusti teknisiä toimia, jolloin etäisyyttä häiriintyviin kohteisiin 

voidaan yleensä pitää hyvin keskeisenä tekijänä hajukaasujen laimentumisen 

kannalta. Etäisyyden lisäksi on kuitenkin otettava huomioon muun muassa alu-

een luonne, laajennuksen sijoittuminen alueella, hajun leviämisesteet ja häi-

riintyvien kohteiden sijainti sekä laajentumisen jälkeinen alueen eläinyksiköi-

den kokonaismäärä.  

 

Kysymyksessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen, joka pääosin ta-

pahtuu nykyisen rakennuksen seinälinjojen sisällä. Eläinmäärä kasvaa edeltä 

tästä päätöksestä ilmenevällä tavalla siten, että ympäristönsuojelulain liitteen 3 

mukaisia ilmoituksenvaraisuusrajan laskemisen perusteena olevia eläinyksik-

kökertoimia käyttäen eläinyksikkömäärä suurenee noin 600 eläinyksiköllä hie-

man alle 1 800 eläinyksikköön. Toiminta sijoittuu maa- ja metsätalousvaltai-

selle alueelle. Edeltä tästä päätöksestä ilmenevällä tavalla häiriintyvät kohteet 

sijaitsevat lähimmillään noin 30 metrin etäisyydellä eläinsuojasta ja 50 metrin 

etäisyydellä ilmoituksessa tarkoitetusta laajennusosasta. Etäisyys lähimpiin 

häiriintyviin kohteisiin on siten erittäin vähäinen ja huomattavasti pienempi 

kuin esimerkiksi eläinsuoja-asetuksen liitteen 1 taulukossa 1 edellytetään ky-

symyksessä olevan kaltaiselta toiminnan laajennukselta. Vaikka ilmoituksessa 

onkin todettu, että lannan varastointiin ja käyttöön ei tehdä muutoksia tilakes-

kuksessa, aiheuttaa lisääntyvä eläinmäärä lannan määrän kasvua ja myös toi-

minnasta aiheutuvan hajuhaitan lisääntymistä. Siitä huolimatta, että alue on 

maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, voidaan edellä mainitut seikat huomioon 

ottaen todeta, että toiminnasta saattaa aiheutua ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 

momentin 3 kohdassa tarkoitettu seuraus, eli siitä saattaa aiheutua naapuruus-

suhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Tämän 

vuoksi ja kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 29 a §:n 1 momentti, 

kysymyksessä oleva toiminnan laajentaminen edellyttää ympäristölupaa. Toi-

minnasta tehtyä ympäristönsuojelulain 115 a §:n 1 momentissa tarkoitettua il-

moitusta ei siten ole voitu hyväksyä, eikä asiassa myöskään hallinto-oikeu-

dessa tule arvioitavaksi, täyttyvätkö ympäristönsuojelulain 115 d §:n 2 mo-

mentissa tai eläinsuoja-asetuksen 3 §:ssä tarkoitetut edellytykset. 

 

Valituksissa on vaadittu Siikajoen teknisen lautakunnan päätöksen kumoamista 

ja asian palauttamista tekniselle lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Koska 

asia on pantu vireille ilmoitusasiana, jollaisena asiaa ei kuitenkaan voitaisi ky-

symyksessä olevan laajennuksen osalta palauttamisen jälkeenkään käsitellä, 
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hallinto-oikeus edellä mainitut perustelut huomioon ottaen kumoaa valituksen-

alaisen päätöksen ja hylkää ilmoituksen. Toiminnanharjoittajalla on niin halu-

tessaan mahdollisuus panna asia vireille toimivaltaisessa ympäristölupaviran-

omaisessa ympäristölupahakemuksena. 

 

2. Päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen  

 

Ympäristönsuojelulain 115 c §:n 1 momentin mukaan ilmoituksenvaraista toi-

mintaa ei saa aloittaa ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuo-

rokautta. Saman pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa aloittaa muun 

ohella, jos ilmoitus on 29 a §:n perusteella ohjattu lupakäsittelyssä ratkaista-

vaksi. 

 

Mainittua lainkohtaa koskevissa perusteluissa (HE 94/2018 vp) on todettu, että 

2 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa aloittamisoikeuden voisi menet-

tää. Hallituksen esityksen perusteella tulkittuna aloittamisoikeus raukeaisi 

näissä tilanteissa.  

 

Kun otetaan huomioon, että hallinto-oikeus on tällä päätöksellä kumonnut va-

lituksenalaisen ilmoitusasiassa annetun päätöksen sillä perusteella, että ilmoi-

tus olisi ympäristönsuojelulain 29 a §:n perusteella tullut käsitellä lupakäsitte-

lyssä, ei kysymys ole ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittamisesta eikä ym-

päristönsuojelulain 115 c §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminnan aloittamisoi-

keus enää ole voimassa. Tämän vuoksi täytäntöönpanon kieltämistä koske-

vasta vaatimuksesta lausuminen raukeaa. 

 

3. Oikeudenkäyntikulut 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 

oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeu-

denkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huo-

mioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyn-

tikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuulli-

suutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäsel-

vyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle. 

 

Hallituksen esityksessä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi sii-

hen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp) on todettu muun ohella, että asian oi-

keudellisella epäselvyydellä olisi merkitystä oikeudenkäynnin osapuolten väli-

sen korvausvelvollisuuden arvioinnissa. Jos asia on ollut aidosti tulkinnanva-

rainen tai muuten epäselvä, asiansa hävinneelläkin osapuolella on voinut olla 

oikeudenkäyntiin perusteltua aihetta. Tämä olisi erityinen syy, joka voisi pois-

taa hävinneen osapuolen korvausvelvollisuuden tai alentaa sitä. Korvausvel-

vollisuuteen voisivat vaikuttaa viranomaisen mahdollisen virheen lisäksi myös 

muiden oikeudenkäynnin osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle. 

Siten esimerkiksi oikeusriidan luonne, osapuolen myötävaikutus asian selvittä-

miseen sekä asian ratkaisun oikeudellinen tai taloudellinen merkitys voitaisiin 

ottaa arvioinnissa huomioon. 

 

Edelleen hallituksen esityksessä on todettu, että olisi kohtuullista, että yksityi-

nen asianosainen saa korvausta hänelle tästä aiheutuneista oikeudenkäyntiku-

luista, jos oikeudenkäynnin tarve on aiheutunut viranomaisen selvästi lainvas-
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taisesta ratkaisusta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun viran-

omainen on päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa tai kun kyse on selvästi 

harkintavallan väärinkäytöstä. Tulkinnanvarainen tai vähäinen virhe asian kä-

sittelyssä ei välttämättä muodostaisi viranomaiselle korvausvelvollisuutta.  

 

Kun otetaan huomioon asian laatu ja valituksenalaisen asian tulkinnanvarai-

suus ei ole pidettävä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 

momentin tarkoittamalla tavalla kohtuuttomana, että  ja 

 joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Oikeu-

denkäynnin ei myöskään voida katsoa johtuneen viranomaisen selvästi lain-

vastaisesta ratkaisusta, kun otetaan erityisesti huomioon asian tulkinnanvarai-

suus. Näin ollen ei tässä asiassa ole perusteita määrätä toiminnanharjoittajaa 

eikä myöskään viranomaista korvaamaan  ja  

oikeudenkäyntikuluja.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen  

 

Siikajoen kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä jul-

kaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, 

jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi-

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 8.4.2020.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).  
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 Diaarinumerot 

 00229/20/5139 

00261/20/5139 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Arto Hietaniemi sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 
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 Diaarinumerot 

 00229/20/5139 

00261/20/5139 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös maksutta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus /  

 Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, sähköisesti 

 

  

Osoite:  

 

 

 

Jäljennös maksutta 

Armi Nikola ja Tapani Nikola (Maatalousyhtymä Nikola,  

Tapani, Armi ja Tuomo) 

Osoite:  

 

Siikajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Siikajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Siikajoen kunnanhallitus 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL

 



HallJK (01.20)      1 (2) 

Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden 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. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




