
PÄÄTÖS

15.03.2023 Sivu 1 (4)

Asia VALVONTAILMOITUS

Asian tunnus, diaari 2023-69-VIL

Otsikko Ympäristöluvan raukeaminen, Jorma Urkko

Asia Jorma Urkolla on Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

23.10.1996 § 134 myöntämä ympäristölupa lihasikojen sikalalle Sahalahden

kunnan Pakkalan kylän tilalla Hampaala RN:o 6:67.

Tilan toiminnasta vastaaminen on siirtynyt sukupolvenvaihdoksen myötä

Jorma Urkolta Juho Urkolle.

Vireilletulo ja -peruste Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut Kangasalan ympäristönsuojeluun vuonna

2019, että sikalassa sikojen pito on loppunut vuonna 2014, eikä sikoja ole

ollut tarkoitus ottaa ainakaan lähiaikoina. Ympäristöluvan rauettamista ei ole

vielä tällöin tehty.

Toiminnanharjoittaja on 13.3.2023 vahvistanut sähköpostitse Kangasalan

ympäristönsuojeluun ympäristöluvan mukaisen sikalatoiminnan päättyneen.

Asian käsittely Lopettamisilmoituksen johdosta ei ole katsottu tarpeen kuulla laajemmin tai

pyytää lausuntoja. Kiinteistölle ei ole nähty tarpeelliseksi tehdä

paikallakäyntiä. Vuoden 2019 ilmoituksen mukaan karsinarakenteet,

ruokkijat ym. on purettu pois. Toiminnnan päättymisen jälkeen lantalat on

tyhjennetty.

Toimivalta Viranomaislautakunta on siirtänyt kokouksessaan 16.11.2022 140 §

toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle mm. päätös luvan raukemisesta

(YSL 88 §) ympäristöpäällikölle ja ympäristötarkastajille.

Päätös Päätän, että Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän

23.10.1996 § 134 myöntämä ympäristölupa Jorma Urkolle lihasikojen

sikalalle Sahalahden kunnan Pakkalan kylän tilalla Hampaala RN:o 6:67

raukeaa.

Päätöksen perustelut Ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi päättää, että

ympäristölupa raukeaa, kun toiminnanharjoittaja ilmoittaa toiminnan

päättyneen.

Ympäristöluvan raukeamista koskevan asian käsittelyssä noudatetaan mitä

ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. Ilmoituksesta ei ole ollut tarpeen

tiedottaa laajemmin asian vähäisen merkityksen ja asian laatu huomioon

ottaen.
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Sikalan toiminta on lopetettu kiinteistöllä. Lopettamisesta ei ole tarpeen

antaa määräyksiä.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Viranomaislautakunnan päätös 28.6.2022 § 94 (taksa)

Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan päätös 16.11.2022 § 140

(delegointi)

Suoritemaksu Ympäristöluvan rauettamispäätöksen käsittelystä peritään voimassa olevan

maksutaksan mukainen maksu 200 euroa.

Lasku toimitetaan erikseen.

Allekirjoitus Anni Kelola

ympäristötarkastaja

p. 0503516506

ymparistonsuojelu@kangasala.fi

Tiedoksi Toiminnanharjoittaja Juho Urkko, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan

pelastuslaitos (sähköpostitse)

Päätöksen

täytäntöönpano

Päätös on annettu 15.3.2023.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla

16.3.2023. Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Valitusosoitus Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:

Viranomainen, jolle valitus tehdään

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43

PL 204

65101 VAASA

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

puhelin: kirjaamo 029 56 42780 (ma-pe klo 8.00-16.15)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten

asiointipalvelussa osoitteessa

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusoikeus on:

- asianosaisella
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- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on

ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön

viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat

ympäristövaikutukset ilmenevät

- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan

ympäristövaikutukset ilmenevät

- alueellisella ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän

päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Omalla vastuulla

valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan

viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen

vaaditaan tehtäväksi

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai

asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö,

valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen

edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valtuutus

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti

valitusviranomaisessa.
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Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään

oikeudenkäyntimaksua Vaasan hallinto-oikeudessa 270 euroa, ellei toisin

määrätä.
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