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Kokousaika 09.10.2019 klo 18.00 
 

Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 

Käsiteltävät asiat 
§ n:o 
Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide-
tään yleisesti nähtävänä Vimpelin kunnanvirastolla 15.10.2019 klo 
12.00-15.00 ja kunnan kotisivuilla 15.10.2019 
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KOKOUSAIKA 09.10.2019 klo 18.00 – 20.08 
 

KOKOUSPAIKKA Vimpelin kunnanvirasto, kokoushuone 
 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

Jäsenet:   Varajäsenet: 
 
Hänninen Harri puheenjohtaja   
Lapinkorpi Markku I varapuheenjohtaja  
Anttila Loviisa jäsen   
Arpala Jarmo ”   
Järvelä Matti ”   
Mustonen Tanja ”   
Niemi Anne poissa ”  Ammesmäki Anita 
 
 

MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET 

Gustafsson Sami kunnanjohtaja, saapui kokoukseen klo 19.02 
Laakso Marja-Leena kunnanhallituksen puheenjohtaja  
Syynimaa Kirsi  ympäristösihteeri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 
Karjalainen Ville tekninen johtaja, esittelijä 
Itäniemi Patrick nuorisovaltuuston edustaja 
 

LAILLISUUS JA PÄÄ-
TÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

ASIAT 73 – 85 §, käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 74 käsiteltiin § 83 
jälkeen. 
 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin lautakunnan jäsenet Markku Lapinkorpi ja 
Loviisa Anttila 
 
 
Tarkastus toimitetaan Vimpelin kunnanvirastolla 11.10.2019 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLE-
KIRJOITUS JA VAR-
MENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Harri Hänninen  Kirsi Syynimaa 

PÄÄTÖSTEN ANTAMIS-
PÄIVÄ LUPA-ASIOISSA 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan julkipanon 
jälkeen 17.10.2019. 
 

PÖYTÄKIRJAN TAR-
KASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytä-
kirjan käsittelylehdet on samalla 
varustettu nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika: 11.10.2019  
 
 
Markku Lapinkorpi  Loviisa Anttila  

JULKIPANOTODISTUS 
RakL 40 § 

Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut jul-
kipantuna Vimpelin kunnan ilmoitustaululla 16.10.2019. 
 

PÖYTÄKIRJA ON PI-
DETTY YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

16.10.2019 Vimpelin kunnantoimistolla. 
 
Todistaa: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 
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VIMPELIN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2019 
 
Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maa-
kunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-
asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä 
selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset 
päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtö-
kohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yh-
teyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen 
tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441) 
 
Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla 
tavalla. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 § 7 
 
Kaavahankkeita voi myös käynnistää kesken vuotta, vaikka niistä ei olisi 
tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Tyypillisesti tällaisia hankkeita ovat yksi-
tyisten maanomistajien hakemat asemakaavan muutoksen, jotka eivät ole 
olleet tiedossa katsausta laadittaessa.  
 
Tekninen toimi on laatinut vuoden 2019 kaavakatsauksen. Pääosa kaavoit-
tamisesta on Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus, kantatien 68 
sekä yleisten alueiden osalta.  
 
Myös Sääksjärven rantaosayleiskaavan käynnistyminen on suuri asia kun-
nan kaavoituksen kannalta.  
 
Tekninen johtaja esittelee kokouksessa kaavoituskatsauksen ja aineisto on 
jaettu lautakunnan jäsenille oheismateriaalina.  
 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
 Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044 2970 364,  
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi  

 
Tekninen johtaja  

 
Vimpelin tekninen lautakunta hyväksyy kaavoituskatsauksen 2019 ja aset-
taa sen 14 päivän ajaksi nähtäville. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
     ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
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ALOITE VIEMÄRILINJAN RAKENTAMISESTA VIITANIEMEEN 
 

 
Kunnanhallitus 13.8.2018 § 166 

Kunnan sähköpostiin on tullut 1.8.2018 yhteystiedoilla varustettu aloite 
viemärilinjan rakentamisesta Viitaniemeen. 
 
Valmistelija:  Hallinto- ja talousjohtaja Seija Kinnunen, seija.kinnunen(at)vimpeli.fi,  
 puh. 040-149 5719 
 

Kj. Kunnanhallitus lähettää asian tekniselle lautakunnalle valmistelua varten. 
 

Khall. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
--------  
 

Tekninen lautakunta 28.8.2018 § 57 
 

Kunnanhallitus on lähettänyt tekniselle lautakunnalle aloitteen Viitaniemen 
viemärilinjan rakentamisesta. 
 
Tekninen toimi käynnistää kartoituksen Viitaniemen kiinteistöjen omistajien 
halukkuudesta liittyä kunnan viemäriverkkoon. Mikäli liittyjiä on tarpeeksi, 
tekninen toimi aloittaa viemärilinjan suunnittelun ja toteutuksen. Selvitys 
viemäriliittyjien halukkuudesta tehdään syksyllä 2018. Tällä hetkellä Vimpe-
lin kunnan viemäri on vedetty Viitaniemen tien suuntaisesti n. puoli kilomet-
riä.  
 
Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, ville.karjalainen(at)vimpeli.fi,  
                    p. 040 6517 191 
 

Tekninen johtaja  
 
Esitetään lautakunnalle, että selvitetään syksyn 2018 aikana Viitaniemen 
asukkaiden ja kesämökkiläisten halukkuus liittyä Vimpelin kunnan viemäri-
verkkoon. Tämän tiedon jälkeen tehdään päätös onko kustannustehokasta 
rakentaa viemäri ja lähdetäänkö viemäriä suunnittelemaan.   
   

Tekninen lautakunta  
 
Hyväksyttiin. 
_________ 
 

Tekninen lautakunta 6.3.2019  
 
Tekninen toimi on lähettänyt Viitaniemen kylän kiinteistöjen omistajille kir-
jeet 8.1.2019. Kirjeitä lähetettiin yhteensä 47 kpl. Kirjeessä pyydettiin kiin-
teistön omistajilta selvitystä, onko heillä halukkuutta liittyä kunnalliseen 
viemäriin jos kunta päättää alueelle sellaisen rakentaa. Vastausta pyydet-
tiin 15.2.2019 mennessä. Lomake löytyi myös kunnan nettisivuilta. Kirjees-
sä kerrottiin, myös, että kirjeistä saadun palautteen perusteella liittymisha-
lukkuudesta sekä rakennus- ja käyttökustannusten selvittyä tekninen lauta-
kunta päättää viemärin rakentamisen käynnistämisestä tai raukeamisesta. 
Kirjeitä saapui määräaikaan mennessä yhdeksän kappaletta, joista viisi 
kiinteistöä oli halukkaita liittymään viemäriin ja neljä ei. Viemärilinja on tällä 
hetkellä vedetty Viitaniementien alkupään asuntoihin.   
 
Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364, kir-
si.syynimaa(at)vimpeli.fi 
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Ympäristösihteeri 
 
Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, ettei kunta lähde rakenta-
maan viemärilinjaa Viitaniemeen. Kiinteistöt, jotka ovat halukkaita liitty-
mään viemäriin ja on teknisesti ja kustannustehokkaasti mahdollista liittää, 
hoidetaan investointeihin varattujen määrärahojen puitteissa.  
 
Perusteluna esitykselle on, että hanke ei ole taloudellisesti kannattava näil-
lä liittyjämäärillä.  
 

Tekninen lautakunta 
 
Merkittiin kokouksessa: Määräajan jälkeen saapui vielä yksi kirje, joten ha-
lukkaita viemäriliittyjiä oli kuusi kiinteistöä. 
 
Hyväksyttiin. 
________ 
 

Tekninen lautakunta 9.10.2019 § 74 
 
Viitaniemen kyläläiset ovat 1.8.2018 lähestyneet Vimpelin kuntaa viemä-
röintihankkeen osalta. Vimpelin kunnan tekninen lautakunta päätti kokouk-
sessaan 28.8.2018 § 57 selvittää Vimpelin Viitaniemen asukkaiden ja 
maanomistajien halukkuutta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan jä-
tevesiviemäriverkkoon. 
 
Kuntalaisten pyynnöstä tämä kysely lähetettiin uudelleen, koska liittyjien 
määrä olisi suurempi kuin edellisessä kyselyssä ilmoitettiin. Kirje on ollut 
myös saatavana kunnan nettisivuilta ja vastauksen on voinut lähettää myös 
sähköisesti. Kirjeessä kerrottiin myös mahdollisia kustannuksia viemäröin-
tiin liittyen. Vastausta aikaa oli 16.9.2019 saakka.  
 
Määräaikaan mennessä saapui kuusitoista (16) kirjettä, jotka olivat haluk-
kaita liittymään viemäriin. Näistä kirjeistä liittymishalukkaita kiinteistöjä on 
alueella 12 kpl. Kolme saapunutta kirjettä koski samaa kiinteistöä ja yksi 
kiinteistö on liitetty lokakuussa. Kartta, jossa näkyy liittymishalukkaat kiin-
teistöt, on nähtävillä kokouksessa.   

 
Valmistelija: Tekninen johtaja Ville Karjalainen 040 651 7191,   
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
 Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364, 
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
 

Tekninen johtaja  
 
Kiinteistöjen määrä ja sijainti yhdessä ovat sellaisia, että hanke on mahdol-
lista käynnistää. Kunta pyrkii käynnistämään hankkeen jo tämän vuoden 
aikana ja viemään hanketta eteenpäin määrärahojen puitteissa. Hanketta 
jatketaan mahdollisesti ensi- ja seuraavina vuosina niin, että kaikki haluk-
kaat pystytään saamaan viemäriverkon piiriin. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen 040 651 7191, 
     ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
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POIKKEAMINEN JÄRVI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ, TILA MYLLY-
KANGAS 

 
Pauli Nuolikoski on lähettänyt 17.10.2018 kiinteistön jätevesien käsittelyjär-
jestelmän saneerausilmoituksen. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Hallapu-
rontie 756, Vimpeli Rn:o 934-403-14-17. Kiinteistö sijaitsee Porasenjoen ja 
Hallapurontien välissä. Kiinteistöltä Porasenjokeen on matkaa noin 50 m. 
Kiinteistöllä muodostuu wc-vesiä ja harmaita jätevesiä. Kaikki jätevedet 
menevät samaan jätevesijärjestelmään.  
 
Jätevesijärjestelmää on suunniteltu parannettavaksi seuraavasti: vanhat 
betonikaivot huolletaan ja jätetään jätevesien etukaivoiksi. Näiden saostus-
kaivojen perään asennetaan IISI S 6 pienpuhdistamo. Puhdistetut jäteve-
det johdetaan ojaan. Tästä ojasta on matkaa vesistöön noin 55 m. Puhdis-
tamon toiminta on biologinen ja kemiallinen. Viemäriin johdetaan annosteli-
jalla fosforin sakeuttamiseen tarkoitettua liuosta. Aine sekoittuu likaveteen 
viemärissä ja sakkauttaa fosforin saostuskaivon pohjalle, joka tyhjennetään 
ja kuljetetaan saostuskaivon kautta jäteveden puhdistamolle.  

 
Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräysten § 5.3, 2 mom. Lähempä-
nä kuin 50 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta kiinteis-
töllä on oltava, joko kuivakäymälä tai WC-vedet on johdettava umpisäili-
öön. Harmaat jätevedet voidaan johtaa vähintään kaksiosaisten saostus-
säiliön kautta ilman fosforinpoistoa maaperäkäsittelyyn tai muuhun puhdis-
tusteholtaan vastaavaan laitteistoon tai menetelmään.  

 
§ 17 Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä. Kohtuuttomien tilan-
teiden välttämiseksi voi joskus olla tarpeen poiketa ympäristönsuojelumää-
räyksistä, jonka vuoksi ympäristönsuojeluviranomaiselle annetaan mahdol-
lisuus käyttää yksittäistapauksissa näistä määräyksistä poikkeavaa harkin-
tavaltaa.  
 
Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräysten perustelujen kohdan  
5 §:n mukaan Valtioneuvoston asetuksella 209/2011 (nykyään 157/2017) 
talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla on 
säädetty ohjeellisesta puhdistustehosta niille alueille, joita kunnalliset ym-
päristönsuojelumääräykset koskevat. Asetus on annettu ympäristönsuoje-
lulain 27 c §:n (nykyisin 9 §) nojalla.   
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 § Kiinteistön omistajan on huolehdit-
tava siitä, että talousjätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen 
soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuut-
ta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittele-
mättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen 
vaara ja muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti vesis-
tön tai meren läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen 
soveltuvalla pohjavesialueella ja muut ympäristöolosuhteet. 
 
Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava 
ja sitä on ylläpidettävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy. 

 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 a § Kiinteistön omistajan on huoleh-
dittava siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai merestä 
olevalla alueella tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla 
pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin rakentamisajan-
kohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan perustuva 
jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. 
Etäisyys on määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta 
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sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen rakennuksen, jossa muodostuu talousjä-
tevesiä, seinään.  

 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 c § Kunnan ympäristönsuojelumää-

räyksissä voidaan antaa 202 §:n nojalla perustason puhdistusvaatimusta 
ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäris-
töolosuhteiden vuoksi.  
 

 Valtioneuvoston asetuksella säädetään ohjeellisesta puhdistustasosta, joka 
talousjätevesien puhdistuksella tulisi saavuttaa, jos kunnan ympäristönsuo-
jelumääräyksissä annetaan perustason puhdistusvaatimusta ankarampi 
vaatimus. 
 
Ympäristönsuojelumääräysten perusteluiden 2 luku 5 § 3 mom. Lähempä-
nä kuin 50 metriä rantaviivasta WC-vedet on johdettava umpisäiliöön, ettei 
vesistön pilaantumista pääse tapahtumaan. Siitä eteenpäin 100 metriin 
ranta-alueilla tulisi jätevesien puhdistustason olla sellainen, että ympäris-
töön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 
prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaisty-
pen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormituslu-
vun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. 
  
Perusteluna ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiselle on, että kiin-
teistöllä ei ole mahdollista tehdä jätevesijärjestelmään parannuksia ilman 
mittavia muutoksia, koska kiinteistö on vanha ja rakennettu yksiputkijärjes-
telmänä. Puhdistetut jätevedet johdetaan yli 50 m:n päähän vesistöstä.  

 
Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364,  
                     kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
 

Ympäristösihteeri 
 
Tekninen lautakunta myöntää kiinteistön 934-403-14-17, omistajalle Pauli 
Nuolikoskelle poikkeuksen Järvi-Pohjanmaan ympäristönsuojelumääräyk-
siin. Kiinteistön jätevedet voidaan johtaa edellä esitetyllä tavalla. Kiinteistön 
omistajan on otettava vesinäyte viimeistään vuoden kuluessa jätevesijär-
jestelmän asennuksesta ja toimitettava tutkimustulokset ympäristöviran-
omaiselle. Tulosten tulee täyttää järvipohjanmaan ympäristönsuojelumää-
räysten perusteluiden 2 luku 5 § 3 mom tulosvaatimukset. Tulosten jälkeen 
ympäristöviranomainen voi antaa lisämääräyksen.  
 
Perusteluna päätökselle on voimassa olevan ympäristönsuojelumääräys-
ten puhdistustehon täyttymisen valvonta.  

 
Tekninen lautakunta 

 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, puh. 044 2970 364,  
                          kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
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TUHOTTAVAT -HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN 
 

Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpi-
teistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti 
merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen ra-
joittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymistä tai sen leviämisestä voi 
aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa 
terveydelle tai turvallisuudelle 4 § 1 mom. (Laki vieraslajeista aiheutuvien 
riskien hallinnasta 1709/2015)  
 
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueel-
taan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. 
Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle ja ekosysteemipalveluille, 
mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi ihmisten, eläin-
ten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla 
sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäi-
siä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi.  
 
Vieraslajien haitalliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle, ekosys-
teemien toiminnalle ja näiden ylläpitämille ekosysteemipalveluille ovat mo-
ninaiset. Vieraslajit voivat uhata alkuperäisiä lajeja kilpailemalla niiden 
kanssa samoista resursseista, saalistamalla, levittämällä tauteja ja loisia tai 
risteytymällä luonnossa näiden lajien kanssa. Vieraslajin tiedetään myös 
muuttaneen ravintoketjujen rakennetta ja vaikuttaneen kokonaisten 
ekosysteemien toimintaan. Vieraslajien aiheuttamilla haitoilla luontoon, 
luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin voi olla välittömiä ja 
välillisiä haitallisia vaikutuksia myös ihmisen hyvinvoinnille. 
 
Ympäristösihteerille kuntalaiset ilmoittavat vuosittain useista vieraslajiesiin-
tymistä, jotka esiintyvät joko tiealueilla, yleisillä alueilla tai yksityisten alueil-
la. Kunnan työntekijät ovat tehneet vieraslajitorjuntaa jo vuosia kunnan 
omistamilla alueilla sekä avustaneet tarvittaessa yksityisiä maanomistajia 
ja mm. tiealueilla. Niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti vieraslajimäärät 
ovat ”räjähtäneet käsiin”. Nyt aiheeseen halutaan saada kunnon lähtölau-
kaus ja yhteistyössä Alajärven kanssa aiheen ympärille perustetaan Tuhot-
tavat –hanke. Hankkeen tarkoituksena on palkata kaksi henkilöä toukokuu-
syyskuu väliseksi ajaksi tekemään fyysistä vieraslajien poistamistyötä. 
Samanaikaisesti hanke pitää opetusnäytöksiä sekä järjestää kylätapahtu-
mia aktivoidakseen kuntalaisia tämän yhteisen asian äärellä. Vieraslaji ei 
katso kuntarajaa eikä kiinteistön rajaa.   
 
Tuhottavat –hanke kestää 1.5.2020 – 30.10.2021 saakka siten, että hanke 
palkkaa kaksi työntekijää kahdeksi kesäksi kumpanakin kesänä viideksi 
kuukaudeksi kerrallaan tekemään torjuntatyötä. Työntekijät toteuttavat vie-
raslaji torjuntaa Alajärvellä 80 %:n työ- ja kustannuspanoksellaan ja 20 % 
Vimpelissä työ- ja kustannuspanoksellaan. Alajärven kaupunki on hank-
keen hakijana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 50 000 €. Aisaparilta 
haetaan hankeavustusta 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hanke 
ei käynnisty, jos Aisaparin rahoitusta ei saada. Jos avustus tulee pienem-
pänä, hanke toimii pienempänä eikä kokonaiskustannukset ylity.  
 
Aiheelle halutaan saada lisää näkyvyyttä sekä lisätä myös kuntalaisten ak-
tiivisuutta vieraslajitorjuntaan. Haitallisten vieraslajien leviämisen estämi-
nen kuuluu meille kaikille! 

 
Valmistelija: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,  
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi  
 

Ympäristösihteeri 
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Tekninen lautakunta päättää käynnistää hankkeen edellä esitetyin ehdoin 
ja valtuuttaa ympäristösihteerin tekemään hankehakemuksen.  
 

Tekninen lautakunta 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Vimpelin kustannus hankkeeseen on maksi-
missaan 1 000 €/vuosi. 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,  
    kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
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LAUSUNTO ALAJÄRVEN KAUPUNGIN POHJAVESIALUEIDEN MUUTOSEHDOTUKSESTA 
 
Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää 
31.10.2019 mennessä Vimpelin kunnalta lausuntoa koskien Alajärven kau-
pungin alueella olevien pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten muutos-
ehdotuksista. Rajaus- ja luokitusmuutokset perustuvat uuteen lainsäädän-
töön, joiden mukaan pohjavesialueita tarkastellaan suojelutarpeen ja ve-
denhankinnan käyttöön soveltuvuuden kannalta kuin ne määriteltäisiin en-
simmäisen kerran. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohja-
vesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Pohjavesien suojelun parantamisen li-
säksi tavoitteena on myös parantaa pohjavesialueella toimivien oikeustur-
vaa säätämällä osallistumismahdollisuudesta ja tiedottamisesta pohjavesi-
alueiden luokitusta valmisteltaessa. Lain mukaan pohjavesialueet luokitel-
laan seuraavasti:  
 
1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä 
käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai 
talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa 
tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.  
 
2-luokkaan muu vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka 
pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 
1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.  
 
E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maa-
ekosysteemi on suoraan riippuvainen.  
 
Ennen luokitusmuutosta Alajärven kaupungin alueella on ollut 17 kpl ve-
denhankintaa varten tärkeitä I-luokan pohjavesialueita ja 7 kpl vedenhan-
kintaan soveltuvia II-luokan alueita. Muutosten jälkeen alueelle muodostuu 
13 kpl I-luokan pohjavesialueita, 6 kpl II-luokan pohjavesialueita näiden li-
säksi Poutakangas ja Pyhävuori poistetaan pohjavesialueluokituksesta. Li-
säksi Paloperkkiönkangas muutetaan luokkaan 2E. 
 
Vimpelin kunnan puolelle tuleva Porasharju I muuttuu Perhon rajalla Po-
rasharju II pohjavesialueeksi. Tämä alueiden välinen raja poistuu ja pohja-
vesialueen yhteiseksi nimeksi muutetaan Paloperkkiönkangas. Lisäksi poh-
javesialue luokitellaan uudelleen kuuluvaksi 2 E luokkaan eli muuksi ve-
denhankintakäyttöön soveltuvaksi pohjavesialueeksi, jonka pohjavedestä 
pinta- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Perustelut 2-luokkaan 
on, että alueen antoisuus ylittää 100 m3/vrk, mutta lähitulevaisuudessa ei 
ole vedenottosuunnitelmia. Perusteluna nimenpuutokselle on se, että Po-
rasharju- nimisiä pohjavesialueita on kolme ja näin pyritään välttämään se-
kaannusta.  
 
Pyhävuoren pohjavesialue on ehdotettu poistettavaksi pohjavesiluokituk-
sesta. Perusteluna tähän on vedenoton vähäisyys (alle 10 m3/vrk), jolloin 
aluetta ei voida luokitella vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.  
 
Nämä kaksi pohjavesialuetta ovat tärkeimmät ja lähimpänä Vimpelin kun-
nan rajoja. Tämän vuoksi ei muista pohjavesialueista ole tarvetta sanoa mi-
tään.  
 
Valmistelija:  Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364, 

 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
  

Ympäristösihteeri 
 
Vimpelin kunnan ympäristöviranomainen näkee tärkeänä, että Paloperk-
kiönkangasta on mahdollista tulevaisuudessa kehittää varaveden- tai ta-

§ 77, V_TEKNLTK 9.10.2019 18:00 Sivu 10



lousveden ottoon. Vimpelin kunnan alueella pohjavesialueita on vähän, joi-
den antoisuus riittää kuntalaisten vedentarpeeseen. Tämän vuoksi Palo-
perkkiönkangas on tärkeä Vimpelin kunnalle. Pyhävuoren pohjavesialueen 
poistamiseen ympäristöviranomaisella ei ole huomautettavaa.  
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364, 

    kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
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TOMMI HARJU YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 A §:N MUKAINEN ILMOITUS 
 
Tommi Harju, Pokelantie 521, Vimpeli on jättänyt ympäristönsuojelulain 
115 a §:n mukaisen ilmoituksen koskien eläinmäärän kasvattamista ja uu-
den tuotantotilan rakentamista.  
 
Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti 
Ilmoitus koskee olemassa olevan eläinsuojan laajennusta. Tilalle rakenne-
taan uusi lypsykarjanavetta noin kilometrin päähän olemassa olevasta na-
vetasta ja talousrakennuksista. Lupaa haetaan 140 lypsylehmälle, jotka tu-
levat uuteen pihattonavettaan. Vanhaan navettaan jäävät lehmävasikat 55 
kpl sekä hiehot 10 kpl. Eläintenpito on tarkoitus siirtää kokonaisuudessaan 
muutaman vuoden sisällä uuteen rakennettavaan paikkaan.  
 
Uusi tuotantorakennus sijaitsee Lakaniementiellä Pokelantien risteyksestä 
Vimpelin kirkonkylän suuntaan noin kilometrin verran. Tuotantotilat sijaitse-
vat tilalla Myllyranta 934-404-13-207 vaikkakin eri osoitteessa. 
  
Ilmoituksen käsittelemisen peruste ja toimivaltainen viranomainen  
Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavasta toiminnasta ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaisista toi-
minnoista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelu-
lain 115 a §:n 4 momentin mukaan toimivaltainen viranomainen käsittele-
mään ilmoitus.  
 
Tiivistelmä toiminnasta 
Tilalle rakennetaan uusi pihatto robottinavetta, johon tulee paikat 140 lyp-
sylehmälle. Vanhaan navettaan jää tilat 55 alle kuuden kuukauden ikäiselle 
lehmävasikalle sekä 10 hieholle (12 – 24 kk).   
 
Uudessa pihattonavetassa lanta käsitellään lietteenä. Uuden tuotantora-
kennuksen yhteyteen rakennetaan kaksi 2500 m3 lietesäiliötä. Uuden tuo-
tantorakennuksen yhteyteen rakennetaan laakasiilot, joiden yhteinen tila-
vuus on 4320 m3. Näiden puristenesteet ohjataan lietesäiliöön. Maitohuo-
neen jätevedet ohjataan lietesäiliöön. Sosiaalitilojen WC-vedet ohjataan 
erilliseen umpisäiliöön. Lisäksi tila rakentaa mahdollisesti etäsäiliön Sääks-
nevalle tilalle 934-404-5-323.  
 
Olemassa olevaan eläinsuojaan remontoidaan tilat pikkuvasikoille sekä 
hiehoille. Kaikkien eläinten on tarkoitus siirtyä uuteen tuotantotilaan Laka-
niementielle noin viiden vuoden aikajänteellä. Päärakennuksen yhteydessä 
olevalla tilalla säilytetään öljytuotteet, lannoitteet, lääkkeet sekä kasvinsuo-
jeluaineet.   
 
Tilalla on käytettävissä 212,82 ha peltoalaa lannanlevitykseen.  
 
Ilmoituksen käsittely 
Ilmoitus saapui Vimpelin kunnan ympäristöviranomaiselle 10.9.2019. Kuu-
lutus julkaistiin Vimpelin kunnan virallisella ilmoitustaululla ja internet-
sivuilla 10.9.2019 – 9.10.2019. Lupahakemuksesta on annettu erikseen tie-
to niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Lautakunta kirjaa ko-
kouksessa mahdolliset muistutukset. 

 
Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa ja terveystarkastaja Eeva-Leena Sillan-
pää ovat havainnoineet sijoituspaikkaa tarkastuksella 2.8.2019. Tarkastuk-
sella käytiin läpi mm. ympäristölupahakemus sekä asemapiirros. Toimin-
nan käyttöönottotarkastus tehdään ennen toiminnan aloittamista.  
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Terveystarkastaja on antanut seuraavanlaisen lausunnon: Mikäli toimintaa 
harjoitetaan lupaehtoja noudattaen, ei hakemuksen mukaisesta toiminnas-
ta pitäisi aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista eikä naapurustolle 
kohtuutonta terveyteen tai viihtyvyyteen kohdistuvaa rasitusta tai haittaa.  
 
Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, 
että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Toimintaa on 
harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mu-
kaan estyy.  
 
Liitteinä 1-4 ilmoitukseen liittyvät asiakirjat. 

 
Valmistelija:  Ympäristönsihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,  
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
 

Ympäristösihteeri 
 
Vimpelin kunnan tekninen lautakunta on tarkastanut Tommi Harjun ilmoi-
tuksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Toiminnassa on noudatettava Valtioneu-
voston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) ja il-
moittajan ilmoituksessaan antamia tietoja eläinsuojan toiminnasta. Toimin-
nassa on myös noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa – ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VnA 
1250/2014). Edellä mainitun lisäksi lautakunta antaa toiminnalle seuraavat 
lisämääräykset:  

 
Jätehuolto sekä kemikaalien ja polttonesteiden säilytys: 
1. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket, öljynsuodattimet, 
vanhentuneet torjunta-aineet ja käyttökelvottomat kemikaalit toimitetaan 
vuosittain vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä vaarallisia 
jätteitä. Muut tilalla syntyvät jätteet on lajiteltava ja toimitettava hyväksyttyi-
hin jätteiden keräyspisteisiin. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja käytettä-
vien kemikaalien varastointi järjestetään siten, ettei varastoinnista aiheudu 
epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, eikä maaperän tai pohjaveden pi-
laantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Kemikaalit on säilytettävä 
siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa.  
 
2. Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemi-
kaalisäiliöt tulee varustaa niin, että säiliön vapaa tyhjentyminen estyy. Ul-
kona sijaitsevat säiliöt tulee sijoittaa tiiviille alustalle ja irti maasta sekä 
maastollisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon yhteydessä aine ei 
pääse ympäristöön.  
 
3. Kuolleet eläimet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa 
kyseisten eläinjätteiden käsittelemiseen.  
 
Lannan ja eläinsuojan pesuvesien levitys: 
4. Lantaa ja pesuvesiä ei saa levittää pohjavesialueelle. Pohjaveden muo-
dostumisalueen ja pohjavesialueen ulkorajan väliselle vyöhykkeelle voi-
daan kuitenkin levittää kuivalantaa edellyttäen, että levitys tapahtuu kevääl-
lä, lanta mullataan vuorokauden kuluessa ja kerralla käytettävä lantamäärä 
ei ylitä kasvin yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa typpimäärää.  
 
5. Eläinsuojan pesuvedet on johdettava riittävän kokoiseen tiiviiseen säili-
öön.  
 
Valvonta: 
6. Eläinsuojan valmistumisesta ilmoitetaan Vimpelin kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle käyttöönottotarkastusta varten ennen toiminnan 
aloittamista.  
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Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito: 
7. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 
138/2019) 9 §:n 2 mom. lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot toi-
minnassa syntyneistä jätteistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimi-
tuspaikat sekä polttoneste- ja öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat.  
 
Vahinko- ja onnettomuustilanteet: 
8. Onnettomuustilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviran-
omaisille sekä Vimpelin kunnan ympäristönsuojelulle, mikäli onnettomuus 
on sellainen, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa.  
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka: 
9. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökel-
poisen tekniikan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.  
 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen:  
14. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava YSL 115 a §:n 
mukaisesti. Toiminnan lopettamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus vähintään 
kolme kuukautta ennen toiminnan päättymistä ympäristöviranomaiselle. 
Toiminnan lopettamista koskevat tarkemmat määräykset annetaan ilmoi-
tuksen jättämisen jälkeen.  
 
Päätöksen noudattaminen:  
15. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huoli-
matta.  
 
Päätöksen perustelut 
Toiminnasta ei, annetut määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon 
ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 16-18 
§:ssä kiellettyä seurausta eikä erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttö-
mahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.  
 
Määräyksillä jätehuollosta ehkäistään jätteiden käsittelystä aiheutuva alu-
een roskaantuminen sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien likaantumisen 
aiheuttamat ympäristö- ja terveyshaitat. Polttoaineiden, muiden kemikaa-
lien ja vaarallisten jätteiden asianmukainen varastointi vähentää ympäris-
tölle aiheutuvaa riskiä.  
 
Määräykset lannan ja eläinsuojan pesuvesien levityksestä sekä pesuve-
sien varastoinnista on annettu ehkäisemään niiden mahdollisesti aiheutta-
maa maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.  
 
Määräyksellä toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa ehkäistään 
ympäristön pilaantumista em. tilanteissa.  
 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristö-
vaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoi-
nen tekniikka (BAT) kehittyy ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jät-
teitä voidaan tämän vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kus-
tannuksia.  
 
Valvonnan mahdollistamiseksi on annettu määräys ilmoittaa eläinsuojan 
valmistumisesta. Kirjanpitovelvoite ja tietojensaanti ovat osa valvontaa.  
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Velvoitteella ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen toiminnan lopettamisesta, 
valvontaviranomaisella on mahdollisuus antaa määräyksiä toiminnan lopet-
tamisesta.  
 
Poikkeus uuden eläinsuojan rakentamisetäisyydestä myönnetään, koska 
olemassa oleva eläinsuoja on samalla alueella ja maaperätutkimusten pe-
rusteella rakentaminen muille alueille ei ole kustannustehokasta eikä mah-
dollista.  
 
Päätöksen voimassaolo 
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan muuttamisesta ja ilmoituksen-
varaisen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta 
toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus. 
 
Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää päätöksen raukeamisesta ym-
päristönsuojelulain 88 §:n mukaisesta tai peruuttaa päätöksen ympäristön-
suojelulain 93 §:n mukaisesti. (YsL 87, 88, 89, 93 ja 115 a §) 
 
Jos asetuksella annetaan tämän ilmoituspäätöksen määräystä ankarampia 
säännöksiä tai näistä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassa-
olosta tai tarkistamisesta, asetusta on ilmoituspäätöksen estämättä nouda-
tettava. (YSL 70 §) 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 70, 84, 85, 87, 88, 89, 93, 94, 115 a-e, 
190, 198 ja 205 §:t 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 15 a § 
Jätelaki (646/2011): 72-74 §  
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin ole-
vien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Ympäristöluvasta peritään Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan 
22.4.2015 hyväksymän taksan 3 §:n mukainen maksu 870 €. 
 
Perustelut: Ympäristönsuojelulaki § 105, Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja 
ympäristölautakunnan 22.4.2015 § 28 hyväksymä ympäristönsuojeluviran-
omaisen taksa. 
    
Lupapäätöksestä tiedottaminen 
Päätöksen julkipanopäivä on 16.10.2019. Päätös annetaan 17.10.2019 
 
Vimpelin kunnan tekninen lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä Vimpelin 
kunnan yleisellä ilmoitustaululla sekä sähköisesti kunnan internet-sivuilla. 
Päätös on nähtävillä julkipanon jälkeen ympäristösihteerin toimistossa. Lu-
papäätöksestä lähetetään erikseen tieto asianosaisille. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla ympäristönsuojelulain 
190 §:n mukaisesti muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on 
päätöksen liitteenä. 
 
Päätös: Hakijalle 
Tiedoksi: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat 
 
Liitteet 
Liite 1: Ilmoituslomake liitteineen  
Liite 2: valitusosoitus 
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Tekninen lautakunta 

 
Esittelijä lisäsi päätösehdotukseen, että lupamääräyksiin kohtaan 4. Muilla 
kuin pohjavesialueilla noudatettava nitraattiasetusta. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että määräaikaan mennessä ei saapunut muistu-
tuksia. 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,  
     kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
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6045 / 02.2019 1 

 
    ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE 

(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §) 
 
 
ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT 
(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 
 

Viranomaisen yhteystiedot 

Ilmoitus on saapunut  
 

 

 
 
 
Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin  
toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?" 
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1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4) 
Kyseessä on 
 Uusi toiminta Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      
 Olemassa olevan ympäristöluvan saaneen eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen Muutoksen suun-
niteltu toteutumisajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      
 Mitä muutos koskee? 
 Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä 
 Tuotantosuunnan vaihtaminen 
 Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen 
 Muu, mikä?        
 
 Olemassa olevan eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen Mitä muutos koskee? 
      
 Ilmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen muuttaminen Mitä muutos kos-
kee? 
      
 Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä Mitä toiminta koskee? 
      
Milloin investointitukihakemus on jätetty?       
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista 
      
 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
 
 
2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT 
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi  
      Kotipaikka 
      Y-tunnus/ 
henkilötunnus 
      
Käyntiosoite 
      Postiosoite 
      Puhelinnumero 
      Sähköpostiosoite 
      
Ilmoituksen tekijän nimi  
      Postiosoite 
      Puhelinnumero 
      Sähköpostiosoite 
      
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä) 
      Postiosoite 
      Puhelinnumero 
      Sähköpostiosoite 
      
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro        

 
 
3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA  
Eläinsuojan /tilan nimi  
  Tommi Harju    

Sijaintipaikka (kunta, kylä) 
  Vimpeli, Lakaniemi    

Kiinteistötunnus 
 934-404-13-207     

Käyntiosoite 
  Pokelantie 521    

Postiosoite 
 62800     

Puhelinnumero 
 0408268355     

Kiinteistön omistaja  
  Tommi Harju    

Puhelinnumero 
0408268355      

Sähköpostiosoite 
tommiharju92@gmail.com      
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Kiinteistön haltija (jos eri kuin omis-
taja) 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset  
  934029972     

 
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) 

 
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:  
      

Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 
      pohjoinen (N) 7003634,074 
      itä (E)  339508,629 

 

Alueen kaavoitustilanne 
  Asemakaava, tontin kaavamerkintä:  EI ole     
  Yleiskaava, alueen kaavamerkintä:   Ei ole    
  

  Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA 
KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA 

  
Myöntä-

mis-
päivä-
määrä 

Viranomainen/taho 
Lain-
voi-
mai-
nen 

Vi-
reillä 

 

Ympäristölupa                

Ilmoituspäätös                

Sijoituspaikkalupa (tervey-
denhoitolaki)                

Sijoituslupa (terveydensuoje-
lulaki)                

Lupa jäteveden johtamiseksi 
ojaan tai maahan (vesilaki)                

Sopimus yleiseen tai toisen 
viemäriin  
liittymisestä (vesihuoltolaki) 

              
 

YVA-lain mukainen arviointi                

Natura-arviointi yms.                

VHaO:n ja KHO:n ratkaisut                

Rakennuslupa                

Muu lupa tai hyväksyntä, mi-
kä?                        

Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): 
 ilmoituspäätös 
 ympäristölupa 
 sijoituslupa/sijoituspaikkalupa 
 muu, mikä?       
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro  Tällä hetkellä ei ole voimassa olevia ympäristölupia.    

 
 
 
5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ 
RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA 
 
Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat 
Jaloittelualue / säänsuoja  
 on tarkoitettu       eläimelle 
 käytetään vuodessa       vrk 
 kokonaispinta-ala       m2 

 katettu osuus       m2 /       % 

Jaloittelualue on  
  suppea 
  laaja 

Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat 
  asfaltti       m2 
  betoni       m2 
  vaihtopohja       m2 
  muu, mikä?       m2 

Lanta poistetaan       kertaa viikossa 

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista 
      

Selostus jaloittelualueen jätevesien käsittelystä  
      

Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee  
  ulkotarhassa 
  jaloittelualueella 

Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on 
 katettu   kyllä  ei 
 tiivispohjainen  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI 
ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA 
 
Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan vähintään 600 metrin vyöhykettä eläinsuojasta, lannan varastointitilasta 
tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot merkitään myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta. 
 
Kohde Kohteen nimi, kiin-

teistötunnus tai käyn-
tiosoite 

Eläinsuoja ja 
säänsuoja 

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen varastointitila 
 

Jaloittelualue   

Asuinkiinteistöt  
(omat) Tommi Harju 

Etäisyydet (m)     
1250 

Etäisyydet (m) 
      

Etäisyydet (m) 
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Asuinkiinteistöt  
(muiden) Mika Lakaniemi   

Etäisyydet (m) 
 500     

Etäisyydet (m) 
  500    

Etäisyydet (m) 
      

Vapaa-ajan kiinteistö 
      

Etäisyydet (m) 
      

Etäisyydet (m) 
      

Etäisyydet (m) 
      

Muu kiinteistö (koulu, 
päiväkoti, sairaala, 
kirkko tms.) 

      
Etäisyydet (m) 
      

Etäisyydet (m) 
      

Etäisyydet (m) 
      

 
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista 
      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEI-
SIIN 
 
Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon pe-
rusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriinty-
vään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla 
rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista. 
 
Eläinyksikkömäärä (kpl) Etäisyysvaatimus (m) Häiriintyvä kohde Etäisyysvaatimus  

täyttyy 

     168      550m   934-404-12-190     kyllä   

                   kyllä  ei 

                   kyllä  ei 
 
 
Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä 
poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaati-
musta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laa-
jennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelo-
makkeella. 
 
 
8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET 
Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häi-
riintyvien kohteiden ulkoreunoista. 

Kohde Eläinsuoja tai 
säänsuoja 

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen varastointitila 

Jaloittelualue Ulkotarhan  
pysyvä ruokinta-  
ja juottopaikka 

Sijainti tärkeällä tai muulla 
vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla pohjavesialu-
eella 

    ei  ei    ei 

Etäisyys talousvesikaivoon 
tai -lähteeseen vähintään 
50 m  

   ei    ei    ei 

Etäisyys vesistöön vähin-
tään 50 m    ei    ei    ei    ei 

Sivu 21§ 78, V_TEKNLTK 9.10.2019 18:00 / Liite: Liite 1



6045 / 02.2019 6 

Etäisyys valtaojaan tai no-
roon vähintään 25 m     ei    ei    ei 

Sijainti Natura 2000-alueen 
läheisyydessä    ei   ei   ei    ei 

Sijainti muun luonnonsuoje-
lualueen läheisyydessä    ei    ei    ei    ei 

Sijainti tulva-alueella    ei    ei    ei    ei 

Jokin muu häiriintyvä koh-
de, esim. muinaismuisto    ei    ei    ei    ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 

 
 
9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
9.1 Lannan käsittely  
 
Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan 
eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 

9.2 Laiduntaminen 
 
Mitä eläimiä laidunnetaan?   Lypsylehmiä    

Eläimiä laidunnetaan    3-4kk   kuukautta/vuorokautta vuodessa 

Eläimet ovat öisin sisällä  kyllä   

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön    ei  

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa?    ei  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ 

Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä    212,82  ha, josta: 
 omistuksessa olevaa peltoa    82,69 ha, 
 vuokrapeltoa  130,13 ha,  
 sopimuspeltoa       ha 

Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella?    ei  
 
Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa       ha, lohkonumerot       
 
Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää  
  nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita 
  kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita 

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle?            ei   
 
Luovutettavan lannan määrä:       m3/v ja       t/v  
 
Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi?  kyllä  ei     
 
Kuinka paljon?       m3/v ja       t/v 
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Poltetaanko lantaa tilalla?    ei     
Poltettavan lannan määrä       m3/v ja       t/v 
 
Kattilan polttoaineteho       MW 
 
Lannan poltossa muodostuva tuhka  
 käytetään lannoitteena omilla pelloilla  kyllä  ei 
 luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN KÄSITTELY  
 
Tiedot jätevesistä 
  
Jätevesien alkuperä Jätevesimäärä 

(m3/v) 
Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten  
ne käsitellään?1) 

Muut mahdolliset pesuvedet 750m3   Lietesäiliöön    

Sosiaalitilojen WC-vedet 100m3      Erillinen umpisäiliö.     

Maitohuoneen jätevedet 750m3        Lietesäiliöön   

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
1) Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m3) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoi-

tetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä. 
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12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA  

Jätelaji Arvioitu 
määrä (kg/a) Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka 
Tavanomaiset jätteet   
 Sekajäte             
 Maatalouden muovit             
   Muu, mikä?                   
Vaaralliset jätteet   
 Jäteöljyt                      200l              
 Muut öljyiset jätteet (trasselit,                suodattimet:   10kpl 
 suodattimet yms.)             
              
 Akut ja paristot jäteakut:    2kpl            
 Loisteputket      rikkinäiset loisteputket 10kpl      
              
 Pilaantuneet rehut         10tn            
 Muu, mikä?                   
Muut jätteet, mitkä?                   
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta 
      
 
Vaarallisten jätteiden varastointitila on 

 lukittava 
 katettu 
 tiivispohjainen 
 

 Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa 
 
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla 
  Honkajoen raatokeräilyyn.    
 
 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
 
 
13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT 

Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on  5000  m3 

Säiliö on varustettu 
  suoja-altaalla, tilavuus       m3  
  katoksella  
  lukituksella  
  ylitäytönestimellä 
  laponestolaitteella  
  2-vaippasäiliöllä 

Tiedot polttoainesäiliön alustasta 
  maapohja 
  betonilaatta 
  muu, mikä?       

Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
      

Tilalla on muita öljytuotteita enintään       litraa, jotka säilytetään       

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
      

Lisätietoja 
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 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
14.  MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI 

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
 
15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ 

Oma kaivo    ei  
Kunnan vesijohtoverkosto  kyllä     
Vedenkulutus  1500     m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät   2-3    kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, 
jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) Lietelantala,  
      

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma  kyllä   

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta 
 Tulipalo, sähkökatkokset ja veden saatavuus turvata palokunnalla. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
 
18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), 
niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi  Sijainti mahdollistaa toimin-
nan niin että toiminta ei aiheuta haittaa naapureille. 
      

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
 Tyhjennyksen yhteydessä silmämääräinen tarkastus, päivittäinen tarkkailu.     

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
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19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 
  1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000 

  2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000 

  3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja 
jaloittelualueista 

  4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta) 
  5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot 
  6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omis-

tajan ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus) 

  7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä 
(jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen) 

  8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei 
ole omassa omistuksessa 

  9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen 
 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma 

 11. 6045a eläinsuojataulukot 
 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 

 
  

20. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 
      
 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 
      
Nimen selvennys 
TOMMI HARJU 

 
 
 
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 
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Eläinpaikkamäärät

ELÄINPAIKAT Eläinpaikkojen määrä yhteensä
Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto) Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)

Uusi pihatto
Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa

NAUTAKARJA
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä 24 140 5000m3
emolehmiä

hiehoja (12-24 kk) 10 10
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk)
siitossonni (>2 v)
lehmävasikoita 6–12 kk 4
lehmävasikoita < 6 kk 7 55
sonnivasikoita 6–12 kk
sonnivasikoita < 6 kk
SIKALA
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)
emakoita porsaineen (≤ 11 vko)a1)

emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) a2)

joutilaita emakoita ydinsikalassa
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)

karjuja (täysikasvuisia)
SIIPIKARJA
broilereita
munituskanoja, broileriemo
kananuorikoita
kalkkunoita
ankkoja ja hanhia
sorsia
MUU ELÄINSUOJA
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)
vuohet (kuttu kileineen, pukki)
karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)

karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)
hevonen >150 cm
poni 120-150 (140) cm
pienponi <120 cm

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN
- lämmöneristys kyllä/ei
- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen pihatossa luonnollinen ilmanvaihto.
- poistohormien lukumäärä ja korkeus
- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä) seinissä tuloilma-ikkunat ja katon harjalla poistohormit.
LIETEKUILUJEN TOIMINTA

Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen 
kokonaistilavuus ja hyötytilavuus laskentaperusteineen

a1, a2)   Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsikalassa merkitään kohtaan ”Emakoita porsaineen” porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.
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Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös 
seuraavat tiedot: 
- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja 
vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä 
lannankäsittelymenetelmä 
- emakoiden ryhmäkoko  
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi. 
Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan 
vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien 
määrä vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä. 
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Liete- ja virtsasäiliön tiedot
Liete- tai virtsasäiliö 1 Liete- tai virtsasäiliö 2

Onko säiliö uusi vai olemassa oleva Rakennetaan kaksi 2500m3 allasta

Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai 
muualla? Molemmat altaat navetan viereen Mahdollisesti yksi etäkaivo 

sääksnevalle. (n1000m3)

Säiliön kokonaistilavuus (m3) 5000m3

Säiliön sisähalkaisija (m)

Säiliön hyötykorkeus (m)

Säiliön materiaali Muovi/betoni

Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen 
kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, 
pressu)?

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2)

Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai 
pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)

Etälantalan kiinteistötunnus 934-404-5-323
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Kuivalantalan tiedot
Kuivalantala 1 Kuivalantala 2 Kuivalantala 3 Kuivalantala 4

Onko lanta uusi vai olemassa oleva?

Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla?

Lantalan kokonaistilavuus (m3)

Lantalan pohjan ja reunojen materiaali

Lantalan pohjan pinta-ala (m²)

Lantalan reunojen lukumäärä (kpl)

Lantalan reunojen korkeus (m)

Ajoluiskan korkeus (cm)

Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, 
pressu, kiinteä katto)?

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2)

Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet 
lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?

Etälantalan kiinteistötunnus
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Kuivikepohjan tiedot
Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

Kuivikepohja 1 Kuivikepohja 2 Kuivikepohja 3 Kuivikepohja 4

Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja 
kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)

Kuivitetun alueen pinta-ala (m²)

Kuivikkeen paksuus (cm)

Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien 
reunojen korkeus (cm)

Reunojen materiaali

Lattian materiaali

Kuivikemateriaali

Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi)

Poistetun kuivikelannan varastointipaikka
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Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa,  lannan 
kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta

Kompostointialusta pinta-ala (m2)
Reunan korkeus (cm)
Kompostointialustan pinta-ala (m2)

Kompostointialusta on tiivispohjainen 
Kyllä/ei
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materiaali
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Säilörehun varastointi
Säilörehun valmistuspaikka

Torni Laakasiilo Auma Pyöröpaalaus Muu, mikä?

Tuoreena (t/a)

Esikuivattuna (t/a)

Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai 
lietesäiliö/muualle, minne?)

Puristenestekaivo, ohjataan 
mahdollisesti lietesäiliöön.

Säiliön tilavuus (m³) yhteensä 4320m3

Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä

Auman pohjan materiaalit 

Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa 
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Kemikaalien varastointi
Kemikaali Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa)

Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)      200l, säilytetään viileässä hallissa (Myllyranta)

Rehunsäilöntäaineet      

Lannoitteet        apulannat n.70tn katoksen alla. (Myllyranta)

Kasvinsuojeluaineet    50l lukittavassa kaapissa, lämmin tila.

Eläinten lääkkeet Navetassa, lukittava kaappi

Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet

Desinfiointiaineet

Muuta, mitä?
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Varastossa enintään (litraa/tonnia)
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Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)
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Tiedot polttoainesäiliöistä
Polttoainesäiliö 1 Polttoainesäiliö 2

Säiliön tilavuus (m3) 5000      

Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-
altaan tilavuus (m3) Sorapatja (sijainti Myllyranta)      

Kyllä Ei Kyllä

Polttoaineen 
käyttötarkoitus

 tankkaus     x
 eläinsuojan lämmitys
 viljan kuivaus    x
 muu, mikä?      

Säiliön tyyppi Kyllä Ei Kyllä
Maanpäällinen säiliö     x
2-vaippasäiliö          x
Varusteet
Katos        x
Lukitus     x
Ylitäytönestin      x
Lapon estolaite      x
Vuodonilmaisin        x
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Polttoainesäiliö 2 Polttoainesäiliö 3 Polttoainesäiliö 4
                 

                 

Ei Kyllä Ei Kyllä Ei

Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
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TOMMI HARJU PIHATON RAKENNUSLUPA 
 
Tommi Harju hakee rakennuslupaa pihaton rakentamiseksi Vimpelin kun-
nan alueelle tilalle MYLLYRANTA, kiinteistötunnus 934-404-0013-0207/8. 
Rakennettava kerrosala 2424 m2 ja tilavuus 19700 m3. 
Pihaton rakentamisen lisäksi alueelle toteutetaan hiehola, laakasiilot ja 
kaksi kappaletta lietesäiliöitä. 
 
Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ville Karjalainen on valmistellut ra-
kennusluvan päätösehdotuksen. Rajanaapurit on kuultu rakennuslupaha-
kemuksen yhteydessä ja paloviranomainen on antanut lausunnon raken-
nushankkeen johdosta. Ympäristölupa käsitellään teknisen lautakunnan 
kokouksessa 9.10.2019 Päätösehdotus on liitteenä 5. Rakennussuunnitel-
mat ovat nähtävillä kokouksessa. 
 
Koska rakennushankkeen laajuus ylittää 600 kerrosneliötä on päätösvalta 
tällöin hallintosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla. 
 
Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy pihaton rakennusluvan liitteenä 5 olevan 
päätösehdotuksen mukaan ehdollisena, Maankäyttö- ja rakennuslain 144 § 
mukaista aloitusoikeutta ei ole ennen kuin ympäristölupa on hyväksytty ja 
lainvoimainen. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
    ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
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TOMMI HARJU LAAKASIILOJEN RAKENNUSLUPA 
 
Tommi Harju hakee rakennuslupaa kolmen (3 kpl) laakasiilon rakenta-
miseksi Vimpelin kunnan alueelle tilalle MYLLYRANTA, kiinteistötunnus 
934-404-0013-0207/8. Rakennettava kerrosala 1440 m2 ja tilavuus 4320 
m3. Laakasiilojen rakentamisen lisäksi alueelle toteutetaan pihatto, hiehola 
ja kaksi kappaletta lietesäiliöitä. 

  
Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ville Karjalainen on valmistellut ra-
kennusluvan päätösehdotuksen. Rajanaapurit on kuultu rakennuslupaha-
kemuksen yhteydessä ja paloviranomainen on antanut lausunnon raken-
nushankkeen johdosta. Ympäristölupa käsitellään teknisen lautakunnan 
kokouksessa 9.10.2019 Päätösehdotus on liitteenä 6. Rakennussuunnitel-
mat ovat nähtävillä kokouksessa. 

  
Koska rakennushankkeen laajuus ylittää 600 kerrosneliötä on päätösvalta 
tällöin hallintosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla. 

  
Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 

  
Tekninen johtaja 

  
Tekninen lautakunta hyväksyy laakasiilojen rakennusluvan liitteenä 6 ole-
van päätösehdotuksen mukaan ehdollisena, Maankäyttö- ja rakennuslain 
144 § mukaista aloitusoikeutta ei ole ennen kuin ympäristölupa on hyväk-
sytty ja lainvoimainen. 

  
Tekninen lautakunta 

 
Hyväksyttiin. 
  

  
Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
    ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
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TOMMI HARJU LIETESÄILIÖIDEN RAKENNUSLUPA 
 
Tommi Harju hakee rakennuslupaa kahden (2 kpl) lietesäiliön rakenta-
miseksi Vimpelin kunnan alueelle tilalle MYLLYRANTA, kiinteistötunnus 
934-404-0013-0207/8. Rakennettava kerrosala yhteensä 1724 m2 ja tila-
vuus 5000 m3. Lietesäiliöiden rakentamisen lisäksi alueelle toteutetaan pi-
hatto, hiehola ja kolme kappaletta laakasiiloja. 
  
Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Ville Karjalainen on valmistellut ra-
kennusluvan päätösehdotuksen. Rajanaapurit on kuultu rakennuslupaha-
kemuksen yhteydessä ja paloviranomainen on antanut lausunnon raken-
nushankkeen johdosta. Ympäristölupa käsitellään teknisen lautakunnan 
kokouksessa 9.10.2019 Päätösehdotus on liitteenä 7. Rakennussuunnitel-
mat ovat nähtävillä kokouksessa. 
  
Koska rakennushankkeen laajuus ylittää 600 kerrosneliötä on päätösvalta 
tällöin hallintosäännön mukaan teknisellä lautakunnalla. 
  
Valmistelija: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
  

Tekninen johtaja 
  

Tekninen lautakunta hyväksyy lietesäiliöiden rakennusluvan liitteenä 7 ole-
van päätösehdotuksen mukaan ehdollisena, Maankäyttö- ja rakennuslain 
144 § mukaista aloitusoikeutta ei ole ennen kuin ympäristölupa on hyväk-
sytty ja lainvoimainen. 

  
Tekninen lautakunta 

 
Hyväksyttiin. 
  

  
Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
    ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
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VIMPELIN KUNNAN JA LAKEUDEN JÄTEKESKUS OY:N VÄLISEN LIETTEEN KÄSITTELUSOPI-
MUKSEN PURKAMINEN 

 
Vimpelin kunta ja Lakeuden Jätekeskus oy ovat solmineet lietteenkäsittely-
sopimuksen 2004. Jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaan liete tulee 
toimittaa paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa puhdistamolietettä. Sopimuk-
sella Vimpelin jätevedenpuhdistamon lietteen kuljetuksesta, käsittelystä ja 
lopputuotteen markkinoinnista vastaa Lakeuden jätekeskus Oy viidentoista 
(15) vuoden ajan.  
 
Sopimus sisältää seuraavat toiminnalliset pääkohdat:  
- toiminnan suunnittelu, luvitus, rahoitus ja hallinnointi 
- käsittelylaitoksen rakennuttaminen 
- lietteen kuljetus ja vastaanotto laitoksella  
- lietteen käsittely 
- loppu- ja sivutuotteiden käsittely 
- lopputuotteen markkinointi 
 
Lakeuden Jätekeskukseen ei Vimpelin kunta ole toimittanut lietettä vuoden 
2013 jälkeen ollenkaan. Sopimuksen mukaisen lietteen toimittaminen ja 
kuljettaminen Ilmajoelle Lakeuden Jätekeskukseen on tällöin katsottu ole-
van niin kallista, että tekninen toimi on käynnistänyt jätteen kuljettamisen 
Alajärven kaupungin kompostikentälle ja kuljetuksen Lakeuden jätekeskus 
Oy:lle ovat loppuneet. Kuitenkin Lakeuden jätekeskus Oy:n ja kunnan väli-
sen sopimuksen mukaan perusmaksu laskutetaan edelleen kuukausittain, 
vaikka lietettä ei toimiteta Lakeuden jätekeskus Oy:lle. Vuonna 2019 La-
keuden jätekeskus Oy:n pelkkä kuukausimaksu Vimpelin kunnalle oli 
802,92 €/kk, alv 0 %.  
 
Vimpelin kunta on vuonna 2013 aloittanut viemärilaitoksen lietteen toimit-
tamisen Alajärven kaupungin jätevedenpuhdistamon kompostikentälle. 
Vuosittain sinne kuljetetaan 800 m3. Vuonna 2018 Alajärven kaupunki las-
kutti jätevesilietteen käsittelystä 24 150 €, alv 0%. Lisäksi jätteen kuljetus-
kustannuksiin menee vuodessa n. 8000 euroa. 
 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi     
 Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044 2970 364,  
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi  

 
Tekninen johtaja 

 
Vimpelin tekninen lautakunta päättää irtisanoa Lakeuden Jätekeskus Oy:n 
ja Vimpelin kunnan välisen lietteenkäsittely sopimuksen heti. Perusteluna 
irtisanomiseen on jätteenkäsittelyn korkeat kokonaiskustannukset sekä lu-
paehtojen mukainen oikeus toimittaa lietettä Alajärven kaupungin jäteve-
den puhdistamon kompostikentälle. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
     ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
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SAARIKENTÄLLE VIEVÄN SILLAN NS. PÄÄPORTIN UUSIMINEN 
 
Vimpelin kunnantalon Savonjoen puoleinen julkisivu on haljennut sekä 
Saarikentän sillan tukirakenteet liikkuneet. Tämä julkisivun halkeaminen 
johtuu maaperän painumisesta. Maaperän painumista aiheuttaa puoles-
taan joen vesimäärät, jotka vaihtelevat ja kastelevat ajoittain voimakkaasti-
kin ympärillä olevaa maaperää. Jokipenkka ja maa sen lähellä ovat painu-
neet ja valuneet osin jokeen päin. Kiinteistön terveellisyyden ja turvallisuu-
den suojaamiseksi tekninen toimi on suunnitellut Savonjoen pikku-uoman 
putkittamista Saarikentälle vievän sillan ja kunnantalon päädyn kohdalta. 
Lisäksi tulevan sillan päälle katsomotilojen alle rakennetaan lisätilaa Saari-
kentän myymäläkojuille.  
 
Vimpelin kunnanvaltuusto on 16.9.2019 kokouksessaan siirtänyt määrära-
han sillan uusimille vuoden 2019 aikana.    
 
Tekninen toimi on pyytänyt Insinööritoimisto Jami Aholta mitoituslausunnon 
Saarikentän ohitusuoman aukon koosta. Aukko voidaan toteuttaa yhtenä 
rumpuna, jonka halkaisija on 2,5 m ja asennuskorkeus noin 0,2 m uoman 
pohjan alapuolella. Rummun pituudeksi tulee 35 m.  
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi tästä suunnitelmasta seuraavanlaisen 
lausunnon 17.5.2019: sillan muuttaminen rummuksi kyseisellä paikalla ei 
kuulu vesilain 3 luvun 3 §:n 4)-kohdan aina luvanvaraisen hankkeen määri-
telmän piiriin eikä hankkeella myöskään ennalta arvioiden ole vesilain 3 lu-
vun 2 §:ssä esitettyjä vaikutuksia. ELY-keskus kuitenkin toteaa, että alueel-
la on esiintynyt jääpatojen aiheuttamaa tulvimista ja on mahdollista, että 
rumpurakenne ei kestä jäiden aiheuttamaa kuormitusta.  
 
Edellä mainittu huomioiden hanke ei edellytä lupaviranomaisen lupaa ja se 
voidaan toteuttaa seuraavat asiat huomioon ottaen:  
- Rummun halkaisijan tulee olla vähintään 2,5 m. 
- Asennus tulee tehdä mitoituslausunnossa esitetysti. 
- Mikäli sivu-uoman yläpäähän suunnitellaan jäiden pääsyn estäviä ra-

kenteita, tulee niistä toimittaa suunnitelmat ELY-keskukseen ja ELY-
keskus arvioi niiden luvantarpeen erikseen.     

 
ELY-keskuksen lausunto 17.5.2019 sekä Insinööritoimisto Jami Ahon mi-
toituslausunto Vimpelin Saarikentän ohitusuoman aukosta 13.5.2019 ovat 
oheismateriaalina.   
 
Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksen suunnitelman mukaisesta rummus-
ta. Tarjous esitellään kokouksessa. 
 
Valmistelija:  Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 651 7191,  
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi 
 Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044 2970 364,  
 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi  
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy rumpurakenteen tarjouksen, joka esitellään 
kokouksessa. Perusteluna esitykselle on silta ja jokirakenteen vaatimat 
kunnostukset. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja Sami Gustafsson saapui ko-
koukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 19.02 
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Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
    ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018/TEKNINEN LAUTAKUNTA 
 
Vimpelin kunnan tarkastuslautakunta on arvioinut vuoden 2018 tilinpäätös-
tä. Lautakunnan tulee antaa selvitys hallitukselle/valtuustolle 31.10.2019 
mennessä tarkastuslautakunnan antamista huomautuksista.  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä teknisen lautakunnan tavoitteiden asetta-
minen on parantunut edellisistä vuosista. Tarkastuslautakunta muistuttaa, 
että tekninen lautakunta ja viranhaltijat noudattavat johto- ja hankintasään-
töjä toiminnassaan. Yli 10 000 euron investoinnit tulee tuoda lautakunnan 
käsittelyyn kuten myös investointien määräraha ylitykset. Erityisesti tarkas-
tuslautakunta huomauttaa kilpailutuksista, että tekninen lautakunta noudat-
taa hankintasopimusten tekemistä tarjouspyynnön mukaisesti, eikä poikkea 
niistä. Tarkastuslautakunnan mielestä esimerkiksi lumiurakoiden osalta 
näin ei ole toimittu nykyisten sopimusten osalta.  
 
Teknisen lautakunnan asettamat tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee olla selkeitä, että ne palve-
levat tarkoitustaan. Tavoitteiden pitää olla toimintaa kehittäviä ja mitattavia.  
 
Lisäksi tarkastuslautakunta huomauttaa, että investointien talousarviomuu-
toksiin on syytä kiinnittää tarkemmin huomiota jatkossa.  
 
Valmistelija:  Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa 044 2970 364,  

 kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi 
 tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 6517 191, 
 ville.karjalainen(at)vimpeli.fi  
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja –valtuustolle seuraavan-
laisen selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2018:  

  
 Teknisellä lautakunnalla on edelleen parannettavaa toiminnallisten ja ta-

loudellisten tavoitteiden asettamisessa. Toiminnan pitkäjänteisellä suunnit-
telulla tässä onnistutaan tulevaisuudessa paremmin.    

 
Investointiosan läpikäyminen ja päivittäminen lautakunnan ja hallituksen 
tasolla kesken vuoden antaa kaikille paremman kuvan investointien toteu-
tumisista. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan tulevaisuudessa.  
 
Vuoden 2019 aikana kilpailutus ja sopimus asiat on teknisellä toimella kes-
kitetty yhdelle henkilölle. Tämä lisää asiantuntemusta näihin asioihin.  
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  

 
Tiedotusvastuu: tekninen johtaja Ville Karjalainen, 040 6517 191, 
    ville.karjalainen(at)vimpeli.fi  
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TEKNISEN TOIMEN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.7.2019 
 
Tekninen lautakunta on kokoontunut kuusi kertaa kuluneen ajanjakson ai-
kana. Aikavälillä 1.1.-31.7.2019 lautakunta on käsitellyt yhteensä 60 pykä-
lää. Pykälissä on käsitelty investointiosan urakkatarjouksia, poikkeamislu-
pia, lausuntoja ja muita ajankohtaisia asioita. 
 
Esityslistan oheismateriaalina on toteumataulukot. 
 
Yhdyskuntasuunnittelu: Toteuma on menojen osalta budjetti tavoitteessa, 
tuloja tullut hieman enemmän kuin budjetoitu. 
 
Yhdyskuntapalvelut: Toteuma menojen osalta on hieman tasoittunut verrat-
tuna aikaisempaan maksukauteen nähden. Tulot ovat kasvaneet huomat-
tavasti, mutta vielä ollaan tavoitteesta jäljessä. Osa laskutuksista painottuu 
loppuvuoteen. 
 
Toimitila ja vuokrauspalvelut: Menot ja tulot ovat hieman ylittyneet kauttaal-
taan. 
 
Puhdistus- ja ravitsemuspalvelut: Toteuma pysynyt suunnilleen budjetissa 
tulojen ja menojen osalta. Tulot ovat hieman lisääntyneet. 
 
Vesihuoltolaitos: Toteuma menojen osalta pysynyt budjetissa, mutta tulot 
alittuneet. Tulot mahdollisesti tasaantuvat loppuvuoteen mennessä syksyllä 
tehtävän tasauslaskutuksen myötä. 
 
Tekninen lautakunta: Kokonaistoteuma teknisen lautakunnan menojen 
osalta hieman ylittynyt ja tulojen osalta pysytty budjetissa. 
 

Tekninen johtaja 
 
Tekninen lautakunta hyväksyy toteuman 1.1.-31.7.2019 ja antaa toteuman 
kunnanhallitukselle tiedoksi. 
 

Tekninen lautakunta 
 
Hyväksyttiin. 
  
 
Tiedotusvastuu: Tekninen johtaja Ville Karjalainen, 
    ville.karjalainen(at)vimpeli.fi, 040 651 7191 
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MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
Tekninen johtaja tiedotti seuraavista asioista: 
- Toimelan päiväkoti on avautunut 
- Asfaltoinnit on saatu päätökseen 
- Toimelan uima-allas 
- Päiväkoti Piiparin korvauspäätös 
- Intervallin purkutyöt on aloitettu. 
- Yhteiskoulun kiinteistön korjauksia. 
- Jäteveden puhdistamon automaation on otettu käyttöön 
- Metsätarhan päiväkodin tilanne. 
- Rantakylän koulun tilanne 
- seuraava kokous 30.10.2019 
 

Tekninen lautakunta 
 
Merkittiin tiedoksi. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 73, 77, 84, 85, 86 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu-
vaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 74, 76, 82, 83 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja   
-aika 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankinta-
oikaisun. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja 
postiosoite, sähköposti, faksi (lautakunta/hallitus). 
 
Vimpelin tekninen lautakunta 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Posti- ja käyntiosoite: Patruunantie 15, 62800 VIMPELI 
Sähköpostiosoite: vimpelin.kunta(at)vimpeli.fi 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00–15.30 ja perjantaina klo 8.00–15.00. 
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä. 
 
Oikaisuvaatimus, pykälät 74, 76, 82, 83 
 
Hankintaoikaisu, pykälät 83 
 
Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä, saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä 
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä 
asioinnista 19 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille osoitteessa 
vimpeli.fi  

 
Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi-
tettava. 

      Liitetään pöytäkirjaan 
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Valitusosoitus 
 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

 
Vimpelin kunnan teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan 
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä 
kuin pääasiasta. 
 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oi-
kaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi   
Vaasan hallinto-oikeus  vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
PL 204, 65101 Vaasa 
puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760 
(Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 30   päivää 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi kunnan verkkosivuille osoitteessa vimpeli.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saanti-
todistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käy-
tettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmante-
na päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja 
laki sähköisestä asioinnista 19 §). 
 
Hallintovalitus, pykälät 75, 78, 79, 80, 81 Valitusaika 30   päivää 
Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä 
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 18.11.2019. 

 Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi 
Markkinaoikeus  markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 564 3300, faksi 029 564 3314 
(Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät   Valitusaika 14   päivää 
 
Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Valitusaika alkaa päätöksen 
tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on 
ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja 
jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijainti-
kunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontavi-
ranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

 
Valituskirjelmä ja sen 
liitteet 

 
Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– valittajan nimi ja kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä 
ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, s-posti: vaasa.hao@oikeus.fi). 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta 
– mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
– valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköi-
sesti (faksilla tai sähköpostilla). 
 
Valituskirjelmään on liitettävä 
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu 
valitusviranomaiselle 
– mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys asiamiehen 
toimivallasta. 
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Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähet-
tää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käy-
tettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä (virka-aika klo 8.00–16.15). 
 
Yhteystiedot 
postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa 
faksi: 029 564 2760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 

 
Lisätietoja 

 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun 
lain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Tuomioistuinmaksulaki 
(11.12.2015 /1455) ja oikeusministeriön asetus (31.12.2018 /1383).  
 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen 
vireille tulevissa asioissa 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. 
Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä 
saman pykälän 15-kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on 
muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla 
vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

      Liitetään pöytäkirjaan 
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