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Asia Valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa lupa-asiassa 

Muutoksenhakija ja luvan haltija 

 Teija Raaterova Tmi   

Päätös, johon on haettu muutosta  

Sodankylän teknisen lautakunnan ympäristöjaosto 28.4.2021 § 8 

Ympäristölupa  

Sodankylän kunnan ympäristölautakunta on päätöksellään 21.6.2016 § 54 
myöntänyt Teija ja  Holopaisen maatilalle ympäristöluvan hakemuksen 
mukaiselle ylämaankarjan kasvatustoiminnalle Sodankylän kunnan Kieringin 
kylässä. Ulkotarhassa kasvatettava eläinmäärä on 65 emolehmää ja 15 
kappaletta 6–12 kuukauden ikäistä hiehoa (242 eläinyksikköä). Toiminnassa 
on noudatettava päätöksessä annettuja lupamääräyksiä. Luvassa on 
lupamääräykset 1–21, joista lupamääräys 19 kuuluu seuraavasti: 

19. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen 
lopettamista. Toiminnan loppuessa myös maaperän puhtaus 
polttonestesäiliöiden kohdalla on selvitettävä. 

Vaasan hallinto-oikeus on 26.1.2018 antamallaan päätöksellä numero 
18/0008/3 hylännyt Teija Raaterovan ja valituksen ja 
pidentänyt lupamääräyksissä esitettyjä määräaikoja. 

Sodankylän kunnan ympäristöpäällikkö on 1.10.2020 §:n 13 kohdalla 
antamallaan ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisella lausumalla selventänyt 
Teija ja Holopaisen maatilalle myönnettyä ympäristölupaa 21.6.2016    
§ 54. Lausumassa on todettu, että nykyinen toiminnanharjoittaja on Teija 
Raaterova Tmi. Lausumalla on selvennetty lupamääräyksen 15 kolmannen 
kappaleen toista lausetta; ”Näytteet on otettava keväällä välittömästi lumen 
sulamiseen liittyvän ylivaluntakauden päätyttyä, käytännössä viimeistään 
juhannukseen mennessä, sekä syys-lokakuussa.”  
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Asian vireillepano  

Toiminnanharjoittaja on Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
14.10.2020 toimittamassaan kirjelmässä muun muassa esittänyt, ettei toiminta 
olisi enää ympäristöluvanvaraista toimintaa, koska ympäristölupa on 
myönnetty eläinmäärälle, joka ei enää voimassa olevan lainsäädännön nojalla 
ole ympäristöluvanvaraista. Ympäristölupa on myönnetty 21.6.2016. Asian 
vireille tulon 11.2.2014 jälkeen 16.4.2015 on tullut asetus 449/2015 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n 
muuttamisesta. Eläinmäärä toiminnassa on vähentynyt niin, että eläinmäärä on 
23.11.2020 ollut 53 eläintä. 

Valituksenalainen päätös 

Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ottanut vireille 
eläinsuojatoiminnan ympäristöluvanvaraisuuden arvioinnin. Kyseessä on 
ylämaankarjatoiminta Sodankylän Kieringin kylässä. Toiminnalle on 
myönnetty ympäristölupa 21.6.2016 (ympäristölautakunta 54 §). 
Ympäristölupapäätös on saanut lainvoiman Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksen (26.1.2018, 18/0008/3) myötä. Toiminnanharjoittaja on esittänyt, 
ettei toiminta ole enää ympäristöluvanvaraista toimintaa eläinmääristä johtuen.  

Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt, että 
ympäristöluvan voimassaolo jatkuu siitä huolimatta, että toiminnanharjoittaja 
on ilmoittanut luopuneensa eläinten pidosta. Ympäristölupa voidaan rauettaa, 
kun toiminnan lopettamiseen liittyen on pidetty tarkastus mahdollisten 
lisämääräysten antamisen tarpeen selvittämiseksi, kaikki 
ympäristölupapäätöksen mukaiset velvoitteet on täytetty (mukaan lukien 
lainsäädännön ja ympäristöluvan nojalla annettujen päätösten 24.9.2019 § 42 
ja 15.12. 2020 § 28 mukaiset määräykset) ja toiminnan lopettamiseen 
liittyvässä lopputarkastuksessa on todettu toimet hyväksytysti tehdyksi.  

Näiden edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen 
ympäristönsuojeluviranomainen tekee ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen 
ympäristöluvan rauettamispäätöksen.  

Valituksenalaisen päätöksen perusteluja 

Naapuruussuhdelain mukainen haitta on asiassa todettu 
ympäristölupakäsittelyn alusta (vuodesta 2013) saakka. 
Ympäristönsuojeluviranomainen on todennut kehotuksissaan sekä 
vastineessaan Vaasan hallinto-oikeudelle naapuruussuhdelain 17 §:n 
mukaisesta rasituksesta sekä soveltanut naapuruussuhdelakia 
ympäristölupapäätöksen ratkaisussa. Lisäksi Vaasan hallinto-oikeus on 
viitannut päätöksessään naapuruussuhdelain 17 §:ään. Niiltä osin kuin 
naapuruussuhdehaittaa on esiintynyt ympäristöluvan myöntämisen hetkellä, ei 
toiminnassa ole tapahtunut oleellista parannusta asetetuista hallintopakoista 
(uhkasakkojen asettamispäätökset 24.9.2019 § 42 ja 15.12.2020 § 28) 
huolimatta. Alue on edelleen voimakkaasti mustalla mullalla, joka on todettu 
tarkastuksissa ja dokumentoitu. Kuluneisuus lisää eroosiota sekä 
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ravinnevalumien määrää ja on omiaan lisäämään ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. Lisäksi se aiheuttaa maisemahaittaa sekä yleisen viihtyisyyden 
vähenemistä. Toiminta-alueen, joka sijaitsee kylän keskellä, läheisyydessä on 
asutusta, kauppa sekä myös loma-ajan asumista. Pienikin, alle lupa- tai 
ilmoituskynnyksen yli oleva eläinsuoja, voi olla luvanvarainen, jos 
toiminnasta aiheutuu naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta 
haittaa (ympäristöhallinnon ohje 1/2010).  

Toiminnan on todettu aiheuttavan ympäristön pilaantumisen vaaraa sekä ojan 
pilaantumista ja näin ollen voidaan katsoa perusteet 
ympäristöluvanvaraisuudelle myös ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 
1 ja 2 kohdan nojalla. Vesinäytteenotolla ei ole pystytty toteamaan vesistön 
pilaantumisen vaaran poistumista eikä näytteenottoa ole tehty ympäristöluvan 
lupamääräysten mukaisesti välittömästi ylivalumakauden jälkeen vaan kevään 
näytteenotto on tehty jopa heinäkuun lopulla, jolloin tulokset eivät vastaa niitä 
olosuhteita, jolle näytteenotto on määrätty. Näytteenotolla haetaan 
keskimääräistä tulosta, jotta pitkäaikaisseuranta on mahdollista. 
Pitkäaikaisnäytteenoton ajankohta on oleellisen tärkeää, jotta olosuhteet ovat 
vertailukelpoiset edellisiin näytteenottoihin verrattuna. Kevätnäytteenotto on 
määrätty otettavaksi ympäristöluvassa välittömästi lumen sulamiseen liittyvän 
ylivaluntakauden päätyttyä sekä syysnäytteenotto syys-lokakuussa. 
Käytännössä kevätnäytteenotto on tehtävä Sodankylän leveysasteilla 
viimeistään juhannukseen mennessä myöhäisenä lumien sulamiskeväänäkin, 
aikaisena keväänä huomattavasti aiemmin. Mikäli olosuhteet eivät ole 
vertailukelpoisia, ei näytteenotolla saavuteta niitä tuloksia, joiden seurantaan 
näytteenotto on määrätty. Pitoisuustuloksia ja pitoisuuksien kehitystä eri 
vuosina ei pystytä näin ollen vertaamaan. Näytteenoton tuloksissa näkyy 
selkeästi toiminnan vaikutus ojavesissä. Oja laskee suoraan Riipijokeen. 
Koska näytteenottoa ei ole tehty kaikilta osin asianmukaisesti, ei pystytä pois 
sulkemaan vesistön pilaantumisen vaaran aiheuttamista.  

--- 

Ulkotarhojen keskellä kulkevasta ojasta otettujen näytteiden tuloksissa on 
selkeästi korkeita typpi-, ammoniumtyppi, nitraattityppi ja fosforipitoisuuksia. 
Näytteet on otettu toiminnan ylä- ja alapuolelta ojasta. Toiminnan yläpuolelta 
otetuissa näytteissä toiminnan vaikutuksia ei ole nähtävissä. Toiminnan 
alapuolelta otetuissa näytteissä toiminnan vaikutuksia ei ole nähtävissä. 
Toiminnan alapuolelta otetuissa näytteissä toiminnan vaikutus näkyy selkeästi.  

Ratkaisun harkinnassa on otettu huomioon Lapin ELY-keskuksen lausunto, 
jossa todetaan seikkaperäisesti ympäristöluvan tarpeen syntyvän 
naapuruussuhdelain 17 §:n, ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin kohtien 
1, 2 ja 3 perusteella.  

Edellä esitetyn perusteella toiminta on ympäristöluvanvaraista toimintaa 
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin kohtien 1, 2 ja 3 nojalla.  

Ympäristölupa on vuonna 2016 myönnetty toiminnanharjoittajan hakemuksen 
mukaiselle eläinyksikkömäärälle (242). Eläin- tai eläinyksikkömäärä ei 
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tarkoita sitä määrää, joka toiminnanharjoittajalla kulloinkin tilallaan on, vaan 
sitä, mitä toiminnanharjoittajalla on oikeus luvan perusteella pitää tilallaan. 
Mikäli toiminnanharjoittajalla ei ole ollut tarvetta pitää tilallaan myönnettyä 
eläinyksikkömäärää, olisi toiminnanharjoittajan tullut hakea muutosta 
ympäristölupaan sille eläinyksikkömäärälle, jonka olisi korkeintaan halunnut 
pitää tilallaan. Mikäli muutosta olisi haettu toiminnan vähenemisen perusteella 
olisi lupamenettelyssä harkinta tehty myös ympäristölupamääräysten osalta.  

--- 

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut vastineessaan, että karja on poistettu 
16.2.2021. Eläinten pidon lopettamista koskeva ilmoitus on otettu huomioon 
päätöstä tehtäessä. Valituksenalaisessa päätöksessä on viitattu toiminnan 
lopettamiseen liittyen ympäristönsuojelulain 94 §:ään.  

Toiminnan lopettamiseen liittyen voimassa olevassa ympäristöluvassa on 
määritelty tiettyjä lopettamistoimia lupamääräyksessä 19. 
Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa toiminnan lopettamisesta 
ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen 
lopettamista. Toiminnan loppuessa myös maaperän puhtaus 
polttoainesäiliöiden kohdalla on selvitettävä. Vuonna 2017 
(tarkastuspöytäkirja 10.7.2017) tehdyssä tarkastuksessa on myös todettu 
polttoainesäiliöiden säilytyspaikalla selkeää polttoainepilaantumaa 
maaperässä. Maaperän tilan selvityssuunnitelma tulee esittää 
valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi.  

Lisäksi toiminnanharjoittaja vastaa ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisesti 
toiminnan päättymisen jälkeen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista 
toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan vaikutusten 
selvittämisestä ja tarkkailusta. Ympäristöluvan määräysten riittävyys 
arvioidaan tarkastuksen avulla ja mahdollisesti annettavia lisämääräyksiä 
koskeva asia käsitellään ympäristönsuojelulain 96 §:n mukaisesti. 
Ympäristölupa voidaan rauettaa, kun ympäristöluvan lupamääräykset ja 
mahdollisesti tarkastuksen perusteella annetut lisämääräykset on 
asianmukaisesti täytetty eikä toiminnasta toiminnan loputtuakaan aiheudu enää 
ympäristön pilaantumisen vaaraa ja nämä seikat on lopputarkastuksessa 
todettu.  

Valituksenalaisessa päätöksessä on viitattu luvan raukeamiseen liittyen 
ympäristönsuojelulain 88 §:ään.  

Vastaus toiminnanharjoittajan vastineeseen 

---  

Ympäristönsuojelulaki tai hallintolaki ei tunne ympäristöluvan purkamista. 
Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan voi lain mukaan rauettaa tai peruuttaa 
(ympäristönsuojelulain 93 § luvan peruuttaminen). Peruuttamisella 
tarkoitetaan sitä, että toiminnassa on niin oleellisia luvanvastaisia 
rikkomuksia, että toiminta tulee rikkomuksista ja luvanvastaisesta toiminnasta 
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johtuen lopettaa ja näin ollen lupa tulee peruuttaa. Aloitteen luvan 
peruuttamisesta voi tehdä valvontaviranomainen. Mikäli lupa peruutettaisiin, 
tulee toiminnanharjoittajan silti toiminnan loppuessa saattaa ympäristö 
asianmukaiseen tilaan. Luvan haltija ei ole myöskään missään vaiheessa 
hakenut ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaista luvan muuttamista. Näin ollen 
luvan rauettaminen on asiassa mahdollinen toimenpide, josta johtuen 
ympäristöluvan tarpeen arviointi on tehty.  

---  

Päätöksen täytäntöönpano  

Ympäristöjaoston päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli 
päätökseen ei haeta muutosta.   

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on ensisijaisesti vaatinut, että valituksenalainen päätös 
kumotaan ja ympäristölupa rauetetaan tarpeettomana. Toissijaisesti 
muutoksenhakija on vaatinut, että asia palautetaan ympäristöjaostolle 
uudelleen käsiteltäväksi luvan purkamista varten.  

Lisäksi muutoksenhakija on vaatinut, että Sodankylän kunta velvoitetaan 
korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut 
myöhemmin erikseen esitettävien laskujen mukaisesti.  

Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Asiassa on marraskuussa 2014 haettu Sodankylän kunnan 
ympäristönsuojelusihteerin 27.11.2013 esittämästä vaatimuksesta 
ympäristölupaa ylämaankarjan pitämiselle laidunalueella. Ympäristölupaa 
käsiteltäessä asiassa on tapahtunut virheitä, ja lupaa ei olisi tarvittu huomioon 
ottaen karjamäärä ja rotu. Asetetut uhkasakot ja muut määräykset perustuvat 
perusteettomaan ympäristölupaan ja ne tulee kumota. 
Ympäristönsuojelusihteerin olisi virkamiehenä tullut ottaa huomioon edellä 
mainitut seikat ja luopua ympäristöluvan vaatimisesta. Pääasiallisin syy luvan 
purkamiselle on toiminnan lopettaminen. Alueella olleet eläimet on myyty 
teuraaksi eikä toimintaa harjoiteta. Valituksenalaisessa päätöksessä on 
virheellisiä väitteitä.   

Muutoksenhakija on pyytänyt, että hallinto-oikeus ottaa huomioon toisen 
samaa toimintaa koskevan valitusasian aineiston ja toimitetut kirjalliset 
todisteet nyt kyseessä olevaa asiaa ratkaistaessa.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on toimittanut lisäselvitystä 11.6.2021, 8.10.2021, 28.1.2022 
ja 31.1.2022.  
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Hallinto-oikeus on tiedottanut luvan haltijan valituksesta julkisella 
kuulutuksella. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Sodankylän kunnassa. 

Valituksenalaisen päätöksen tehneeltä viranomaiselta on pyydetty valituksesta 
lausunto. Asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, sekä Lapin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle 
sekä Sodankylän kunnalle ja Sodankylän kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen 
luvan haltijan valituksesta. 

Sodankylän teknisen lautakunnan ympäristöjaosto on valituksesta 
antamassaan lausunnossa todennut, että toiminta on edelleen 
ympäristöluvanvaraista. Sodankylän kuntaa ei tule velvoittaa korvaamaan 
muutoksenhakijan oikeudenkäynti- tai asianosaiskuluja.  Lisäksi 
ympäristöjaosto on todennut muun ohella seuraavaa: 

Asiassa ei ole merkitystä sillä, onko ympäristöluvallisen toiminnon toiminta-
alueella jollain tietyllä hetkellä eläimiä vai ei. Ympäristölupa on myönnetty 
eläinten maksimimäärälle ja eläinmäärä voi olla myös vähäisempi kuin, mille 
lupa on myönnetty. Ympäristölupapäätöstä tulee noudattaa niin kauan, kunnes 
toiminnasta on tehty lopettamisilmoitus ja lopettamiseen liittyvien 
lupamääräysten velvoitteet on hyväksyttävästi toteutettu. Lisäksi voidaan 
antaa toiminnan lopettamiseen liittyen tarvittaessa lisämääräyksiä tarkastuksen 
perusteella. Vasta lopettamistoimien hyväksytyn toteuttamisen jälkeen 
ympäristölupa voidaan rauettaa. Toiminta on siten ympäristöluvanvaraista 
ympäristöluvan rauettamiseen saakka. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole 
viitattu päätöksen liitteisiin, vaan ympäristönsuojelulain liitteisiin.   

Ympäristönsuojeluviranomainen ei ole järjestänyt 1.6.2021 alueella 
katselmusta eikä ole saanut kutsua ja eikä siten ole voinut osallistua 
tilaisuuteen. Katselmus ei täytä hallintolain ja ympäristönsuojelulain 
tarkoittaman katselmuksen määritelmää. Valituksessa mainittujen 
maanäytteiden ottamiseen ei ole pyydetty ohjeita 
ympäristönsuojeluviranomaiselta. Toisin kuin ProAgrian näytteenotossa 
kesällä 2021, ympäristönsuojeluviranomaisen 14.10.2020 ulkotarhaan 
läjitetystä aineksesta ottamissa näytteissä ei ole ollut kyse maaperä- tai 
viljavuusnäytteenotosta. Kyläläisten tekemiin valituksiin viitaten 
ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että jokainen haittailmoitus tai 
valitus tulee käsitellä valvontaviranomaisessa lain vaatimalla tavalla 
huolimatta siitä, kuinka moni puoltaa toimintaa.  

Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että ilmoituksenvaraisuus 
määräytyy kuitenkin siten, että ennen ilmoitusmenettelyn voimaan tuloa 
ympäristöluvanvaraisten toimintojen ympäristöluvat jäävät voimaan eikä 
niiden osalta siirrytä ilmoitusmenettelyyn. Kyseinen kohta on suoraan laista 
1166/2018. Tarkastuksen 10.7.2020 kulku käy ilmi tarkastuspöytäkirjasta ja 
siihen liitetyistä asiakirjoista.  

Toiminnanharjoittajalle on lukuisia kertoja täsmennetty näytteenottoa 
koskevan lupamääräyksen sisältö ja se, että toiminnanharjoittaja on 
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velvollinen huolehtimaan näytteenoton tekemisestä asianmukaisesti ja 
asianmukaisena ajankohtana. Lupamääräys on annettu siten, että näytteet 
pystytään ottamaan. Ympäristönsuojeluviranomainen on viitannut myös 
lupamääräykseen 15, sekä 1.10.2020 lähettämäänsä kehotukseen ja 1.10.2020 
§ 92 antamaansa luvan selventämiseen. Toiminnasta ei saa aiheutua vesistön 
pilaantumista eikä ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 
kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista. 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle ei ole tehty vaatimuksia toiminnan 
lopettamisesta. Valvontaviranomaiselle on tehty huomautuksia siitä, että 
toiminnan tulee olla lainsäädännön ja ympäristölupapäätöksen mukaista. 
Ympäristönsuojeluviranomainen ei tunnista toiminnanharjoittajan 4.10.2021 
laatimassa asiakirjassa olevia mainintoja ympäristönsuojeluviranomaisesta.  

Myönnetty ympäristölupa 21.6.2016 § 54 on saanut lainvoiman hallinto-
oikeuden päätöksellä 26.1.2018 nro 18/008/3. Ympäristöluvan määräykset 
eivät ole tässä asiassa käsittelyssä. Lapin ELY-keskuksen lausunnossa 
14.10.2015 ilmoitettujen seikkojen perusteella on tullut antaa määräykset, jotta 
riskien ja kuormituksen minimoimiseksi. Käytetyt eläinkertoimet ja 
ympäristölupavelvollisuus ovat määräytyneet lain ja yleisen käytännön 
perusteella. Toiminta on luvitettu ja sitä on valvottu ilmoitettujen alueiden ja 
karttaliitteiden mukaisesti ottaen huomioon myös uudet toimitetut karttaliitteet 
ja muut asiakirjat. Kaikki muutokset ympäristöluvassa eivät vaadi 
lupapäätöksen muuttamista, vaan ne kirjataan valvontaviranomaisen 
rekisteriin.   

Kuulemiskirje, joka on päivätty 21.10.2020 ei liity ympäristöluvanvaraisuuden 
arviointiin, vaan koskee erillistä hallintomenettelyä (uhkasakkojen 
asettamispäätös 15.12.2020 § 28). Valituksen liitteissä 5 ja 6 on samat 
näytteenottotulokset ulkotarhaan läjitetystä aineksesta. Kyseessä eivät ole 
vesinäytetulokset.  

Muilta osin ympäristönsuojeluviranomainen on viitannut valituksenlaiseen 
päätökseen 28.4.2021 § 28 ja siinä esitettyihin perusteluihin sekä muihin 
hallinto-oikeudelle toimitettuihin asiakirjoihin ja niissä ilmeneviin seikkoihin.  

Kieringin Kehitys ry. on valituksesta antamassaan vastineessa todennut muun 
ohella, että yhdistys on perustettu 28.5.2015 ja sen jäseninä on Kieringin 
kyläläisiä sekä kierinkiläisiä yrityksiä. Yhdistys on esittänyt erityisen huolensa 
alueen elinkeinotoiminnan taantumisesta ja kulttuurimaiseman umpeen 
kasvamisesta nyt kun karjatalous on loppunut koko kylästä. Asiassa on jätetty 
huomioon ottamatta muun muassa ProAgrian lausunnot ympäristöluvan 
tarpeettomuudesta ja maanäytteistä sekä Afry Oy:n lausunto vesinäytteistä. 
Ympäristölupaviranomainen on tukeutunut päätöksenteossaan ja 
toiminnassaan nimilistoihin ja lausuntoihin, joiden antajilla ei ole 
asiantuntemusta ylämaankarjan kasvatuksesta.  

 on valituksesta antamassaan vastineessa todennut muun 
ohella pyytäneensä saada tulla kuulluksi asiassa 

 Vaadittu lupaprosessi on ollut 
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kokonaisuudessaan täysin turha ja siitä johtuneiden kustannusten vuoksi 
karjankasvatustoiminta on jouduttu lopettamaan. 

on valituksesta antamassaan vastineessa todennut muun ohella 
pyytäneensä saada tulla kuulluksi asiassa 

Hän on kertonut osallistuneensa tarkastuskokouksiin siitä 
lähtien, kun ylämaankarja ja kiinteistöjä on tullut muutoksenhakijan 
omistukseen 22.5.2019.  

Toiminnanharjoittajana 22.5.2019 alkaen Tmi Teija Raaterovalla ei ole ollut 
tarvetta ympäristölupaan eläinsuojalle. Muutoksenhakijalle siirtyneillä 
kiinteistöillä ei ole rasitteena ympäristölupaa eläinsuojalle. Lupapäätöksestä ei 
löydy yhtään Raaterovan omistamaa kiinteistöä. Luvan hakijaksi merkittyä 
hakijaa ei ole olemassa eikä osoite voi olla vapaa-ajan asunto. 
Muutoksenhakija ei omista eikä ole koskaan omistanut ”Ympäristölupaa 
eläinsuojalle”.  

Ympäristöpäällikkö on jättänyt ottamatta huomioon toiminnanharjoittajalta 
saamansa tiedon ja asiantuntijoiden lausunnot. Ympäristösihteeri ei ole ottanut 
huomioon, että viimeinen eläin on poistettu tilalta 16.2.2021 eikä valumia voi 
tulla, joten vesinäytteiden ottamiselle ei ole tarvetta. Asiassa on haettu 
ilmoitusmenettelyä 16.8.2021, mutta ympäristöpäällikkö ei ole ottanut sitä 
käsittelyyn.  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valituksesta 
antamassaan vastineessa uudistanut 26.2.2021 Sodankylän kunnalle annetussa 
lausunnossa esitetyt näkemyksensä sekä todennut, että ratkaisevaa asiassa ei 
ole tietyillä hetkillä alueella olevien tai olleiden eläinten määrä, vaan se, että 
toiminnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n perusteella annettua lupaa ei ole 
noudatettu kaikilta osin, koskien myös toiminnan lopettamista.  

Sodankylän kunnanhallitus on valituksesta antamassaan vastineessa todennut 
muun ohella seuraavaa:  

Voimassa oleva ympäristölupa on lainvoimainen päätös, jota tulee noudattaa 
koko toiminnan elinkaaren ajan lopettamistoimenpiteiden hyväksymiseen 
saakka riippumatta siitä, onko tilalla eläimiä jollakin tietyllä hetkellä. 
Ympäristölupaa ei voida rauettaa toiminnanharjoittajan lopettamisilmoituksen 
jälkeen ennen kuin lupamääräysten mukaiset lopettamiseen liittyvät toimet on 
saatettu hyväksyttävästi loppuun.  

Lisäksi Sodankylän kunta on viitannut ja yhtynyt Lapin ELY-keskuksen 
lausuntoon 26.2.2021, jonka mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista 
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla sekä lisäksi 
kohtien 1 ja 2 nojalla.  

Asiaan liittyvät haittailmoitukset tulee ottaa huomioon ja käsitellä 
lainmukaisesti. Muutoksenhakija on viitannut valituksensa lopussa siihen, että 
Sodankylän kunnalla ja muutoksenhakijalla on vireillä myös toinen 
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valitusasia. Sodankylän kunta ei ole valittanut ympäristönsuojeluviranomaisen 
päätöksistä.  

Sodankylän kunnan terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että se ei 
anna vastinetta asiassa.  

Muutoksenhakija on antanut annetuista lausunnoista, vastineista ja 
ilmoituksesta vastaselityksen ja todennut muun ohella, että maatilan toimintaa 
ei ole lopetettu, tilalla ei vain ole eläimiä. , Kieringin 
Kehitys ry:n ja  lausunnot ovat totuudenmukaisia ja vastaavat 
tapahtumien kulkua. Sodankylän kunnan ja Lapin ELY-keskuksen lausunnot 
perustuvat Sodankylän ympäristöpäällikön antamiin virheellisiin tietoihin. 
Alun perin vuonna 2015 ympäristöterveydenhuolto on lausunut, että 
ylämaankarjasta ei ole mitään haittaa Riipijoen vesistölle. 
Ympäristöviranomaisen lausunto sisältää virheitä.  

Ympäristöluvallisen toiminnon toiminta-alueella, joka on määritelty 
ympäristöluvassa eläinsuojalle, ei muutoksenhakijalla ole milloinkaan ollut 
mitään toimintaa eikä yhtään eläintä.   

Ympäristöluvan etusivulla on perusteena ympäristöluvan tarpeelle 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §. Kyseinen laki on kumottu lailla 
27.6.2014/527, minkä vuoksi ympäristölupapäätös perustuu väärän lain 
soveltamiseen. Ympäristölupapäätös perustuu myös virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen, koska hakijan eläinsuojaa ei ole olemassa. Kaksi 
toimenpideluvalla rakennettua pylväsrunkoista, peltikattoista ja maapohjaista 
katosta eivät ole olleet varsinaisia eläinsuojia. Katokset on purettu vuonna 
2021. 

Muutoksenhakija on vastaselityksessään vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus 
purkaa vuonna 2018 lainvoiman saaneen eläinsuojan ympäristöluvan ja 
palauttaa ympäristöluvan käsittelyyn Sodankylän kunnanhallitukselle ja 
Sodankylän ympäristölautakunnalle ja velvoittaa niitä purkamaan virheelliset 
päätöksensä.  

Hallintolain 50 §:n mukaan viranomaisen on korjattava virheensä hakijan 
eduksi. Asiavirhettä on vaadittu korjattavaksi perustuen siihen, että päätös 
perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen, päätös perustuu 
ilmeisen väärän lain soveltamiseen, päätöstä tehtäessä on tapahtunut 
menettelyvirhe ja asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi 
olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Asiassa on myös tapahtunut 
tiedotusvelvollisuuden ja julkisuuslain rikkominen.  

Viranomaisen on korjattava ympäristöluvassa olevat ilmeiset kirjoitusvirheet 
hallintolain 51 §:n nojalla. Koska eläinsuojan ympäristöluvan noudattaminen 
on johtanut muutoksenhakijalle kohtuuttomiin kustannuksiin ja seurauksiin, on 
muutoksenhakija pyytäyt, että kirjoitusvirheitä ei poisteta, vaan todetaan 
eläinsuojan ympäristölupa virheelliseksi ja perusteettomaksi.  
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Muutoksenhakija on vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus määrää Sodankylän 
kunnan korvaamaan virheistä muutoksenhakijan maatilalle aiheutuneet kulut 
ja korvaamaan asianajokulut, todistelukulut sekä oikeudenkäyntikulut. 
Ympäristöjaoston määräämät kulut hallintopakkokäsittelyistä, 
ympäristöviranomaisen lausumista tai hallintopakkotarkastuksista sekä 
perättömien ilmiantojen mukaisten tarkastusten tarkastusmaksut tulee 
mitätöidä ja jo maksetut tarkastusmaksut korkoineen tulee palauttaa.   

Muutoksenhakija on toimittanut oikeudenkäyntikululaskun, jonka 
loppusumma arvonlisäveroineen on 4 017,60 euroa. 

Sodankylän kunnan ympäristöpäällikkö on 23.1.2023 hallinto-oikeudelle 
toimittamassaan lisäselvityksessä todennut muun ohella, että toiminnan 
lopettamiseen liittyvää tarkastusta ei ole tehty.   

Muutoksenhakija on toimittanut lisäselvitystä 12.2.2023 ja 6.3.2023. 
 

Merkintä Vaasan hallinto-oikeudella on ollut asiaa käsitellessään käytettävissään 
kyseessä olevan tilan toimintaa koskevat hallintopakkoasioiden päätösten 
perusteena olleet asiakirjat sekä hallinto-oikeuden asiakirjat (dnrot 20159/2021 
ja 20513/2021).  

Hallinto-oikeuden ratkaisu  

1. Hallinto-oikeus ei tutki ympäristölupapäätöksen purkamista koskevaa 
vaatimusta.  

2. Hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja palauttaa asian Sodankylän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi vireillepanon 
tarkoituksen selvittämiseksi ja rauettamista koskevan kysymyksen 
ratkaisemiseksi sekä mahdollisten toiminnan lopettamista koskevien 
määräysten antamiseksi.      

3. Hallinto-oikeus hylkää muutoksenhakijan vaatimuksen 
oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. 

Perustelut 

1. Tutkimatta jättäminen 

Tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n (27.11.2020/842) mukaan hallinto-oikeus 
käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja 
muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tai muussa laissa. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 1 momentin mukaan 
päätöksen purkamista haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190808
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Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen perustelut. Hakemukseen on 
liitettävä päätös, jota hakemus koskee, sekä ne asiakirjat, joihin hakemus 
perustuu. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan päätöksen purkamista saa hakea 
asianosainen sekä viranomainen, jolla on ollut oikeus hakea valittamalla 
muutosta päätökseen, samoin kuin valtioneuvoston oikeuskansleri ja 
eduskunnan oikeusasiamies. Lisäksi viranomainen ja hallintotuomioistuin saa 
hakea oman päätöksensä purkamista. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 119 §:n 1 momentin mukaan 
päätöksen purkamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
purettavaksi haettu päätös sai lainvoiman.  

Ympäristölupapäätöksen purkamista koskeva hakemus tehdään 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 ja 119 §:n mukaisesti 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajassa. Kyseessä olevaa toimintaa 
koskeva ympäristölupa-asia on aikaisemmin ratkaistu lainvoimaisesti, eikä 
hallinto-oikeudella ole toimivaltaa tutkia lainvoimaisen 
ympäristölupapäätöksen purkamista koskevaa vaatimusta.  

Jäljempänä perusteltavalla tavalla ympäristölupapäätöstä ei voida poistaa 
hallintolainkaan mukaisten lainkohtien perusteella. 

2. Pääasia 

Sovellettuja oikeusohjeita ja lain esitöitä 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1 
(direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa (ympäristölupa). Eläinsuojan 
luvanvaraisuuden määrittämiseen eräissä tapauksissa käytettävistä 
eläinyksikkökertoimista säädetään liitteessä 3.   

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on lisäksi oltava:             
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole 
vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta; 2) jätevesien johtamiseen, josta 
saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitetun noron pilaantumista; 3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä 
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos: 1) toiminta on ollut keskeytyneenä 
yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei 
toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu; 2) toimintaa tai sen 
aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa 
luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026#P17
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ajan kuluessa; 3) hakemusta luvan tarkistamiseksi ei ole tehty 80 §:n                      
3 momentin mukaisesti. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan asian käsittelyssä noudatetaan, mitä       
96 §:ssä säädetään. Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta 
aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai 
haitankärsijä. 

Ympäristönsuojelulain 94 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen toiminnan 
päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai 
valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti 
tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin kuin toiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

Ympäristönsuojelulain 231 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminta ei enää 
ympäristönsuojelulain mukaan edellytä ympäristölupaa, raukeaa kumottavan 
lain tai ympäristönsuojelulain 228 §:n 2 momentissa mainitun lain nojalla 
annettu lupa tai siihen rinnastettava päätös ympäristönsuojelulain voimaan 
tullessa. Jos tällaista toimintaa koskeva lupahakemus on vireillä, sen käsittely 
jää sillensä. 

Saman pykälän 4 momentin mukaan, jos on epäselvää, edellyttääkö 1 tai 2 
momentissa tarkoitettu toiminta ympäristönsuojelulain nojalla ympäristölupaa, 
toiminnanharjoittaja tai valvontaviranomainen voi pyytää lupaviranomaiselta 
selventävää päätöstä siitä, onko lupa rauennut. Asia on käsiteltävä siten kuin 
96 §:ssä säädetään. Asian käsittelystä ei peritä maksua.  

Saman lain 5 momentin mukaan valvontaviranomaisen on vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta ilmoitettava toiminnanharjoittajalle muuta kuin 2 
momentissa tarkoitettua toimintaa koskevasta luvan raukeamisesta ja pantava 
tarvittaessa samassa ajassa vireille 4 momentissa tarkoitettu raukeamisen 
selvittämistä koskeva asia. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 214/2013 vp) on todettu 
231 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa, että 4 momentissa säädettäisiin 
toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen mahdollisuudesta pyytää 
epäselvissä tapauksissa lupaviranomaiselta selventävää ratkaisua 
ympäristöluvan raukeamisesta. Säännös koskisi esimerkiksi tilanteita, joissa 
laitosluettelosta poistettu toiminta, kuten leipomo, edellyttäisi kuitenkin lupaa 
naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun kohtuuttoman rasituksen 
vuoksi. Tällöin toiminta säilyisi luvanvaraisena eikä päätös raukeaisi, vaikka 
toiminta on poistunut laitosluettelosta. Lupapäätöksessä on voitu mainita 
perusteena naapuruushaitta, mutta välttämättä ei ole selvää, onko haitta niin 
suuri, että toiminta olisi yksin sen vuoksi luvanvaraista.  

Edelleen hallituksen esityksen mukaan pykälän 5 momentissa säädettäisiin 
valvontaviranomaisen velvollisuudesta tiedottaa luvan raukeamisesta 
toiminnanharjoittajalle. Raukeamisesta olisi ilmoitettava vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta.  
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Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista. 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 
rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

Hallintolain 50 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen 
päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos: 1) päätös perustuu selvästi 
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen; 2) päätös perustuu ilmeisen 
väärään lain soveltamiseen; 3) päätöstä tehtäessä on tapahtunut 
menettelyvirhe; tai 4) asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi 
olennaisesti vaikuttaa päätökseen. 

Hallintolain 51 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on korjattava 
päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin 
verrattava selvä virhe. 

Hallintolain 52 §:n 1 momentin mukaan viranomainen käsittelee 
korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite on 
tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden 
kuluessa päätöksen tekemisestä. 

Asiassa saatua selvitystä  

Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on 27.11.2013 päivätyllä 
kirjelmällään kehottanut hakemaan ylämaankarjan kasvatukselle 
ympäristölupaa. Sodankylän kunnan ympäristölautakunta on 21.6.2016 §:n 54 
kohdalla myöntänyt ympäristöluvan ylämaankarjan kasvattamiselle 
Sodankylän kunnassa. Toimintaa on Sodankylän teknisen lautakunnan 
ympäristöjaoston 15.12.2020 antaman hallintopakkopäätöksen mukaan 
harjoitettu kiinteistöillä 758-404-12-37, 758-404-12-39, 758-404-13-22 ja 
758-404-13-24. Ylämaankarjaa on kasvatettu pelto- ja metsäalueista 
koostuvilla ulkotarhoilla, joiden koko lupapäätöstä tehtäessä oli 16,83 
hehtaaria. Luvan mukainen eläinmäärä on 65 emolehmää ja 15 kappaletta 6–
12 kuukauden ikäistä hiehoa (242 eläinyksikköä). Myönnetty ympäristölupa 
on saanut lainvoiman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.1.2018 nro 18/008/3. 

Toimintaan liittyen on annettu hallintopakkopäätökset 24.9.2019 § 42 ja 
15.12.2020 § 28 ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla laillisen sekä 
ympäristöluvan ja sen lupamääräysten mukaisen tilan saavuttamiseksi.  
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Toiminnanharjoittaja on Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
14.10.2020 toimittamassaan kirjelmässä esittänyt, ettei toiminta olisi enää 
ympäristöluvanvaraista toimintaa, koska ympäristölupa on myönnetty 
eläinmäärälle, joka ei enää voimassa olevan lainsäädännön nojalla ole 
ympäristöluvanvaraista. Asetus 449/2015 ympäristönsuojelusta annetun 
valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta on tullut 16.4.2015. 
Eläinmäärä toiminnassa on vähentynyt niin, että 23.11.2020 on ollut 53 
eläintä. Kirjelmässä on tuotu esiin myös lupamääräyksiin liittyviä seikkoja. 

Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on kuuluttanut asian 
3.2.2021–12.3.2021 välisenä aikana. Kuulutuksessa on todettu muun ohella, 
että toiminnanharjoittaja on esittänyt, ettei toiminta olisi enää 
ympäristöluvanvaraista toimintaa, koska ympäristölupa on myönnetty 
eläinmäärälle, joka ei enää voimassa olevan lainsäädännön nojalla ole 
ympäristöluvanvaraista. Lisäksi eläinmäärä toiminnassa on vähentynyt ollen 
23.11.2020 53 eläintä. Edelleen kuulutuksessa on todettu, että 
toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan ympäristölupa tulee rauettaa.  

Lapin ELY-keskus on 26.2.2021 Sodankylän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle antamassaan luvanvaraisuuden arviointia 
koskevassa lausunnossaan katsonut, että toiminnasta syntyy edelleen sellaista 
naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta, että toiminta on 
luvanvaraista. Toiminnasta on todettu syntyneen sellaista 
naapuruussuhdehaittaa, johon ympäristöluvan ehdoilla on pyritty saamaan 
ratkaisua. Lisäksi toiminnan on todettu aiheuttavan sekä vesistön 
pilaantumisen vaaraa että ojan pilaantumista ja näin ollen ympäristöluvalle 
voidaan katsoa olevan perusteet myös ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 
momentin 1 ja 2 kohdan nojalla.  

Toiminnanharjoittaja on 6.4.2021 Sodankylän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle antamissaan vastineissa todennut, että 
toiminnanharjoittaja ei ole pyytänyt eläinsuojien ympäristöluvan rauettamista, 
vaan purkamista hallintolain mukaan johtuen luvan virheistä ja väärän lain 
soveltamisesta. Ympäristönsuojeluviranomaiselle annetusta vastineesta 
ilmenee myös, että karjanpito muutoksenhakijan tilalla Kieringissä on 
lopetettu ja viimeiset eläimet on poistettu tilalta 16.2.2021. 
Toiminnanharjoittaja on vastineessaan esittänyt suunnitelman karjanhoidon 
lopettamisen jälkitöistä.  

Lapin ELY-keskus on 9.3.2022 päivätyssä lausunnossaan Vaasan hallinto-
oikeudelle kiinnittänyt huomiota siihen, että ratkaisevaa asiassa ei ole tietyllä 
hetkellä alueella olevien/olleiden eläinten määrä, vaan se, että toiminnalle 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n perusteella annettua lupaa ei ole 
noudatettu kaikilta osin, koskien myös toiminnan lopettamista. 

Toiminnanharjoittaja on 30.5.2022 päivätyssä vastaselityksessään hallinto-
oikeudelle todennut muun ohella, että maatilan toimintaa ei ole lopetettu, 
tilalla ei vain ole eläimiä.  
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Sodankylän kunnan ympäristöjaosto on toimintaa koskevien 
ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla asetettujen uhkasakkojen tuomitsemista 
koskevassa päätöksessä todennut muun ohella, että toiminnanharjoittaja on 
ilmoittanut eläinsuojatoiminnan lopettamisesta kirjallisesti muun muassa 
vuosiraportoinnin yhteydessä 28.2.2021 ja että koska myös saatujen tietojen 
perusteella voidaan todeta, että eläimet on poistettu alueelta eikä alue näin 
ollen ole ulkotarhana toiminnan loppumisen myötä, ei ole ollut perusteita 
tuomita uhkasakkoa, joka on annettu ulkotarhaan kohdistuvien haittojen 
poistamiseksi.  

Sodankylän kunnan ympäristöpäällikön 23.1.2023 hallinto-oikeudelle 
toimittaman lisäselvityksen mukaan toiminnan lopettamiseen liittyvää 
tarkastusta ei ole tehty.   

Oikeudellinen arviointi 

Asiassa on arvioitavana, onko ympäristöjaosto voinut olla määräämättä 
ympäristöluvan raukeamaan tai tehdä muutoin päätöksen, jossa on todettu 
ympäristöluvan voimassaolon jatkuminen siitä huolimatta, että 
toiminnanharjoittaja on ilmoittanut luopuneensa eläinten pidosta.  

Saadun selvityksen perusteella asiassa on jäänyt osittain epäselväksi, mitä 
vireillepanokirjelmällä on tarkoitettu hakea. Asian vireillepanija ja 
toiminnanharjoittaja on vireillepanon jälkeen kuitenkin ilmoittanut 
lopettaneensa eläinten pitämisen. Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan 
lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa muun ohella, jos 
toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta on lopetettu. Tämä ja muut 
kirjelmät asiassa huomioon ottaen ympäristöjaoston olisi tullut hallintolain 31 
§:n 1 mukaisesti pyytää selvennystä siitä, mitä vireillepanokirjelmässä on 
tarkoitettu hakea ja muutoinkin selvittää toiminnan lopettamisen edellyttämät 
toimet ja seuraukset.  

Ympäristöjaosto on valituksenalaisessa päätöksessään arvioinut kyseessä 
olevan toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta ympäristönsuojelulain 231 §:n 4 
momentin nojalla sekä päättänyt muun ohella, että ympäristöluvan 
voimassaolo jatkuu siitä huolimatta, että toiminnanharjoittaja on ilmoittanut 
luopuneensa eläinten pidosta. Päätöksessä on myös todettu, että 
ympäristöluvan rauettaminen on mahdollista vasta päätöksessä tarkemmin 
esitettyjen toimenpiteiden jälkeen. Lisäksi päätöksessä on vastattu 
muutoksenhakijan vaatimukseen ympäristöluvan korjaamisesta hallintolain 
nojalla.   

Asiassa saadun selvityksen mukaan kyseessä on ollut ylämaankarjan 
kasvattaminen, joka tarvitsee ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 
momentin kohtien 1–3 nojalla. Toiminnasta on saattanut aiheutua edellä 
mainituissa lainkohdissa mainittua vesistön tai ojan pilaantumista sekä eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta. Eläinmäärä ja lainsäädännössä esitetyt eläin- tai eläinyksikkömäärät 
ovat ainoastaan osa toiminnan luvanvaraisuutta määrittelevistä seikoista. 
Eläinmäärät eivät ole tässä asiassa olleet ainoa ratkaiseva seikka 
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luvanvaraisuutta arvioitaessa. Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristöjaoston 
antama ratkaisu luvanvaraisuuden arvioinnin osalta on oikea siltä osin kuin 
luvanvaraisuutta ei ole perustettu pelkästään eläinyksiköiden mukaisten 
luvanvaraisuussäännösten muuttumiseen. Mikäli toiminnanharjoittaja aikoo 
jatkaa eläintenpitoa, saattaa toiminta edelleen olla luvanvaraista.   

Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole kuitenkaan kaikilta osin ratkaistu 
vireillepanokirjelmässä ja vireillepanijan vastineessa esiin tuotuja kysymyksiä. 
Kun erityisesti otetaan huomioon vireillepanijan vastineessaan 6.4.2021 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoittama eläinten poistaminen tilalta, 
hallinto-oikeus katsoo, että asiassa olisi tullut ottaa selvästi kantaa myös 
ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisen luvan raukeamista koskevan päätöksen 
tekemisen edellytyksiin ja antaa tarvittaessa toiminnan lopettamista koskevia 
ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaisia lopettamismääräyksiä. Ympäristöluvan 
lupamääräyksen 19 mukainen laiminlyönti tai se, ettei luvan haltija ole tehnyt 
toiminnan lopettamista koskevaa ilmoitusta ei estä luvan raukeamista 
koskevan päätöksen tekemistä, mikäli eläintenpito on lopetettu kokonaan. 
Lopettamismääräyksiä voidaan ja tulee antaa tarvittaessa, vaikka 
ympäristölupa määrättäisiin raukeamaan ja vaikka lupamääräysten mukaisia 
velvoitteita ei olisi kaikilta osin täytetty.  

Hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa tutkia muutoksenhakijan esittämiä 
vahingonkorvauksia tai muita päätösprosesseja koskevia kuluvaatimuksia 
tämän päätöksen yhteydessä. 

Siltä osin kuin muutoksenhakija on vedonnut päätöksen korjaamista koskeviin 
hallintolain 50 ja 51 §:ään, hallinto-oikeus toteaa, että kyseisten pykälien 
mukaista korjaamista ei voida soveltaa tilanteisiin, joissa ympäristölupapäätös 
on luvan haltijan valituksesta jo lainvoimaisesti käsitelty 
muutoksenhakuasteessa.  

Johtopäätös 

Edellä mainituin perustein hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja palauttaa asian 
Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi 
vireillepanon tarkoituksen selvittämiseksi ja ympäristöluvan raukeamista 
koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi sekä mahdollisten toiminnan 
lopettamista koskevien määräysten antamiseksi.      

Hallinto-oikeuden päätöksen saatua lainvoiman, tulee Sodankylän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen ottaa asia välittömästi käsiteltäväkseen sekä 
ratkaista asia hallinto-oikeuden ratkaisussa mainittujen kysymysten osalta.  

3. Oikeudenkäyntikulut  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan. Lain 95 §:n 2 momentin mukaan 
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korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa 
huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian 
merkitys asianosaiselle.    

Kun otetaan huomioon, että valituksessa on esitetty myös useita asian 
ratkaisemisen kannalta epäolennaisia perusteita ja väitteitä erityisesti 
lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen tarpeettomuudesta ja se, että valitusta 
ei ole sellaisenaan hyväksytty ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain 95 §:n 2 momentissa mainitut seikat, ei ole kohtuutonta, että Teija 
Raaterova Tmi joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.   

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Sodankylän kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.04.2023. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 
Laura Portin sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Anne Saari.   

 

Esittelijä Heidi Laakso 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä 
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Jakelu 

Päätös Teija Raaterova Tmi 
Asiamies: 

 

Kieringin Kehitys ry. 

Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Sodankylän kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Sodankylän kunnanhallitus 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/  
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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




