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HOLDno-2019-814
Päätös eläinsuojan ympäristöluvan rauettamisesta, 283-419-2-54 ja 283-419-2-140
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on laittanut vireille eläinsuojan
ympäristöluvan rauettamisen ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesti, koska
toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että ympäristöluvanvarainen toiminta on
loppunut. Tilalla ei myöskään enää harjoiteta toimintaa, joka olisi
ympäristönsuojelulain 10 a luvun mukaisen yleisen ilmoitusmenettelyn varaista.
Eläinsuojalla on ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa vuodelta 1999
(Hämeenkosken kunnan ympäristölautakunta 15.6.1999).
Toiminnanharjoittaja ja toiminnan sijainti
Salli Risto ja Laura
Kylmäojantie 145, 16800 Hämeenkoski
Kiinteistöt 283-419-2-54 ja 283-419-2-140
Asian vireille tulo
Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut valvontaviranomaiselle 24.8.2020, että tilan
eläinmäärää on vähennetty siten, ettei toiminta ole enää ympäristöluvan tai yleisen
ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen varaista.
Asian käsittelyperuste
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 88, mom. 1 kohta 1:
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; - -
Kaavoitus
Alueella ei ole asemakaavaa. Hollolan voimassa olevassa strategisessa yleiskaavassa
(valtuusto on 3.4.2017) toimintakiinteistöt sijoittuvat maaseutuelinkeinot ja -asuminen
-merkinnän alueelle. Maakuntakaavassa ei ole merkintää toimintakiinteistöjen
kohdalla.
Vireilletulon tausta
Eläinsuojan toiminnalla oli ympäristölupamenettelylain mukainen ympäristölupa
vuodelta 1999 (Hämeenkosken kunnan ympäristölautakunta 15.6.1999).
Ympäristölupamenettelylain mukainen lupa oli vanhentuneen lainsäädännön
mukainen eikä täyttänyt nykyisen ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia.
Lupapäätöksessä ei ole annettu määräyksiä ympäristön pilaantumisen tai
ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojeluviranomaisen
olisi tullut jo nykyistä ympäristönsuojelulakia (YSL 527/2014) edeltäneen
ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) voimaantulon jälkeen velvoittaa ne toimijat,
joiden ympäristöluvat eivät vastanneet uuden lainsäädännön vaatimuksia, hakemaan
uutta ympäristölupaa. Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen ei ole tuolloin näin
tehnyt, mutta velvoite itsessään ei ole poistunut.
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Eläinsuojalle suoritettiin tarkastus 23.9.2019. Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää,
onko eläinsuojan toiminta nykyisellään ympäristöluvan tai yleisen ilmoitusmenettelyn
varaista. Tarkastuksesta on laadittu muistio. Tarkastuksen johtopäätöksenä todettiin,
että eläinsuojan toiminta oli tarkastushetkellä ympäristönsuojelulain mukaisen yleisen
ilmoitusmenettelyn varaista. Tarkastuksella toiminnanharjoittaja totesi, että toimintaa
todennäköisesti joko pienennetään tai se lopetetaan kokonaan vuoden 2020 aikana.
Tarkastusmuistiossa annettiin toiminnanharjoittajalle toimenpidekehotus, jonka
mukaan toiminnanharjoittajan tulisi joko;
1. toimittaa Hollolan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.12.2020 mennessä
yleisen ilmoitusmenettelyn mukainen ilmoitus, mikäli tilan eläinmäärä pysyisi
sellaisena, että toiminta on ilmoitusvelvollista
2. toimittaa Hollolan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.12.2020 mennessä
selvitys eläinpaikkojen vähentämisestä, mikäli tilan eläinmäärää vähennetään
siten, ettei toiminta enää ole ilmoitus- tai ympäristölupavelvollista
3. toimittaa Hollolan ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä ilmoitus
toiminnan lopettamisesta
Toiminnanharjoittaja toimitti 24.8.2020 ympäristönsuojeluviranomaiselle selvityksen
eläinpaikkamäärän pienentämisestä. Näin ollen eläinsuoja ei ole enää luvan tai
ilmoituksen varainen. Tämä tarkoittaa, että eläinpaikkojen määrää on vähennetty
siten, että ympäristönsuojelulain liitteessä 3 ilmoitetuilla eläinyksikkökertoimilla
laskettu kokonaiseläinyksikkömäärä on alle 540 (ilmoituksenvaraisuuden alaraja), kun
päätuotantosuunta on lypsylehmät. Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että
lypsylehmistä on luovuttu, ja tilalla on enää 17 hiehoa. Hiehon eläinyksikkökerroin on
4, joten eläinyksikkömäärä on 68.
Asian käsittely
Luvan rauettamisesta kuulutettiin Hollolan kunnan verkkosivuilla 9.2.-18.3.3021
välisenä aikana. Kuulutuksen liitteenä oli nähtävillä edellä mainittu tarkastusmuistio.
Tieto kuulutuksesta lähetettiin toiminnan sijaintikiinteistöjen naapurikiinteistöille sekä
toiminnanharjoittajalle. Asiasta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Toiminnanharjoittaja ei jättänyt asiassa erillistä kannanottoa.
Asiassa ei pyydetty lausuntoja, koska toimintakiinteistö ei sijaitse pohjavesialueella,
asia on merkitykseltään vähäinen ja koska Hollolan ympäristönsuojeluviranomainen
näin ollen katsoi, että lausuntojen pyytäminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi (YSL
527/2014, § 96 mom. 1 kohta 2.)
Päätöksen peruste
Päätösvaltuus
Hollolan kunnan hallintosäännön (Valtuusto 7.12.2020, voimaan 1.1.2021) mukaan
ympäristötarkastaja tai ympäristösihteeri päättää ympäristöluvan raukeamisesta
silloin, kun toiminnanharjoittaja ilmoittaa toiminnan loppuneen (YsL 88 § 1 mom. 1.
kohta)
Päätös
Hollolan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättää rauettaa kiinteistöillä 283-
419-2-54 ja 283-419-2-140 sijaitsevan eläinsuojan ympäristöluvan.
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Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että erillisiä määräyksiä
ympäristöluvanvaraisen toiminnan lopettamiseen liittyen ei ole tarpeen antaa.
Myös toimintaa, joka ei ole ympäristöluvan tai yleisen ilmoitusmenettelyn varaista,
tulee harjoittaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti siten, ettei ympäristön
pilaantumisen vaaraa synny. Toiminnassa tulee huomioida muun muassa Hollolan
kunnan ympäristönsuojelumääräykset.
Perustelut
Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että lupa
raukeaa, jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai
toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu.
Asia on soveltuvin osin käsiteltävä kuten ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään
hallintomenettelystä eräissä asioissa. Asian voi panna vireille lupaviranomainen
omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai
haitankärsijä.
Ympäristönsuojelulain 94 §:n 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. Jos ympäristölupa
ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on
annettava tätä tarkoittavat määräykset. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä
säädetään.
Koska ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että ennen luvan rauettamista tehdyt
lopettamistoimet ovat riittäviä, ei tässä päätöksessä ole tarpeen antaa määräyksiä
toiminnan lopettamista koskien.
Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ehkäistä ja
rajoittaa toiminnastaan aiheutuvaa ympäristön pilaantumista.
Sovelletut oikeusohjeet
Ympäristönsuojelulaki 527/2014: 88, 94, 96 §
Päätöksestä tiedottaminen
Päätöspäivä on 7.4.2021 Kuulutus päätöksestä julkaistaan Hollolan kunnan
verkkosivuilla, jossa päätös on nähtävänä kuulutusajan. Tieto päätöksestä lähetetään
erikseen toiminnan sijaintikiinteistöjen naapurikiinteistöille.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun haetaan muutosta YSL § 190
mukaisesti Vaasan hallinto- oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Tiedoksi
Ote: asianosainen; päätös tiedoksi: Hämeen ELY-keskus; tieto päätöksestä: naapurit
Allekirjoitus
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Hallintovalitus
§3
Hallintovalitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.
Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka
valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta
valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan
yleisen edun vuoksi. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.
Valitusaika
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä pävänä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen
tietoon kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on
luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta
vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä
tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 204, 65101 VAASA
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4 krs, Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2760
Puhelinnumero: 029 564 2780
Aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 8.00 - 16.15.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
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Valituksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
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.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 HOLLOLA
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-
15.00.

