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HAAPAVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 
Ympäristöterveyslautakunta Asianumero 107/11.01.00/2021 
Rynnäkkötie 1, 3. krs Päätöspäivä 23.9.2021 § 36, Liite 13 
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FEELIA OY, ELÄINPERÄISIÄ JA KASVIPERÄISIÄ RAAKA-AINEITA KÄYTTÄVÄN JA 
NIISTÄ RUOKAEINEKSIÄ JA VALMISRUOKAA VALMISTAVAN TUOTANTOLAITOKSEN 
YMPÄRISTÖLUVAN, 29.4.2021 § 10, LUPAMÄÄRÄYS NRO 5.:N MUUTTAMINEN, 
PYHÄNTÄ 
 
HAKEMUS 
Feelia Oy hakee voimassa olevan eläinperäisiä ja kasviperäisiä raaka-aineita käyttävän ja 
niistä ruokaeineksiä ja valmisruokaa valmistavan tuotantolaitoksen ympäristölupansa 
teollisuusjätevesisopimusta koskevan lupamääräyksen nro 5 muuttamista. 
 
HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Luvan hakija  Laitos 
Feelia Oy   Eläinperäisiä ja kasviperäisiä raaka-aineita käyttävä 
Pölkkytie 2   elintarviketuotantolaitos 
92930 PYHÄNTÄ Pölkkytie 2 
 92930 PYHÄNTÄ 
 
Y-tunnus: 2113001-5 ja Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): 7109841 (N) ja 464791 (E) 
 
Luvan hakemisen peruste  
Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 89 perusteella toiminnanharjoittaja voi hakea luvan 
muuttamista. 
 
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) liitteen 4 kohdan 4. mukaan seuraavat elintarvike- ja 
rehuteollisuuden toiminnat, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle 
jätevedenpuhdistamolle, ovat YSL:n 115a §:n mukaan ilmoituksenvaraisia toimintoja:  
 

b) lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita 
vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on 
enintään 75 tonnia vuorokaudessa; 

c) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä 
raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden 
tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa; 

d) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava 
laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 5 000 tonnia vuodessa ja jonka 
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan 
kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos; 

e) muu kuin kohdissa c) ja d) tarkoitettu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita 
jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia vuodessa ja 
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuorokaudessa, ei 
kuitenkaan kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos tai leipomo; 

k) eineksiä valmistava laitos, jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 5 000 
ja alle 30 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 10 
painoprosenttia; muuten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa ja alle 30 000 tonnia 
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vuodessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-aineen osuus painoprosentteina; 
 

 
YSL:n 28 §:n mukaan liitteessä 4 tarkoitettuun toimintaan on kuitenkin oltava ympäristölupa, 
jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle 
pohjavesialueelle. Lisäksi liitteessä 4 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan, on 
oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa 
 
Lupaviranomaisen toimivalta 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 3 momentin perusteella 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain 28 §:ssä tarkoitetun 
pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan lupa-asian, jollei ympäristönsuojelulain 34 §:stä johdu 
muuta. Pyhännän kunnan toimivaltainen ympäristönsuojelun lupaviranomainen on 
Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 
 
SIJAINTI, LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE 
Kohde sijaitsee Pyhännän keskustaajamasta noin 3 km pohjois-luoteeseen Ouluntien nro 88 
länsipuolella Leiviskänkankaan teollisuusalueella korttelissa 214 osoitteessa Pölkkytie 2, 
92930 Pyhäntä. Toiminta sijoittuu luvanhakijan omistamalle Kasvunpaikka-kiinteistölle 
(kiinteistötunnus 630-402-34-12). Alueella on kaavamerkintä TY ”Teollisuusrakennusten 
korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.” Lähimmät 
teollisuuskiinteistöt sijaitsevat samalla kiinteistöllä olevan Latvaenergia Oy:n ohella noin 400 
metrin päässä kohteesta itään päin ja lähimmät asutut kiinteistöt noin yhden kilometrin 
päässä kohteesta itä-kaakkoon. 
 
Kiinteistöllä on olemassa keväällä 2018 valmistunut valmisruokaa valmistava Feelia Oy:n 
elintarviketuotantolaitos ja laitokseen ollaan tekemässä vuonna 2021 valmistuva 
laajennusosa. Koko toiminnalle on myönnetty ympäristölupa 29.4.2021 § 10/Haapaveden 
kaupungin ympäristöterveyslautakunta ja lupa on voimassa toistaiseksi. Tuotteet ovat 
pääasiassa kotimaisista raaka-aineista tehtyä ruokaa kouluihin, päiväkoteihin, hoivaan, 
liikenneasemille, lounasravintoloille ja koteihin. Suurimmat tuoteryhmät ovat keitot, 
perunasose ja sen johdannaiset, kiusaukset, pastat, kastikkeet ja puurot. Laitoksella 
valmistetaan yhteensä yli 200 erilaista tuotetta. Valmistusmäärä oli vuonna 2020 arviolta 
4 300 tn. Vuoden 2021 valmistusmääräarvio on 5 450 tn ja vuoden 2022 arvio 6 350 tn. 
Meneillään olevan laajennuksen jälkeen maksimituotantomäärä on mahdollista nostaa yli 
7 000 tonniin/vuosi.  
 
Koko Leiviskänkankaan alue on luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeäksi 1-luokan 
pohjavesialueeksi. Alueella on voimassa Leiviskänkankaan asemakaavan muutos ja 
laajennus (hyv. Pyhännän kunnanvalt. 30.9.2013 § 61) ja korttelia 214 koskevien 
asemakaavamääräysten mukaan, mm.: 
Tärkeä pohjavesialue (pv-1): 
-Korttelialueet kuuluvat Leiviskänkankaan tärkeään pohjavesialueeseen. Korttelialueille ei 
tule sijoittaa laitosta tai toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa (YSL 8 
§). Ennen rakennusluvan myöntämistä rakennusvalvontaviranomaisen on tarvittaessa 
pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto (VL 3 luvun 2 §). 
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-Korttelialueelle saa sijoittaa kemikaalisäiliöitä ja –varastoja vain, jos ne ovat laitoksen 
toiminnan kannalta tarpeellisia. Ne on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle 
vesitiiviiseen, katokselliseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin 
varastoitavan aineen enimmäismäärä.  
-Jätevesien sekä lauhdevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Jätevedet tulee johtaa 
viemäriin ja lauhdevedet pohjavesialueen ulkopuolelle. Kortteleissa 211-216 tulee hulevedet 
johtaa öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.  
-Rakentaminen, ojitukset ja maan muokkaaminen on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu 
pohjaveden laatumuutoksia tai muutoksia pohjaveden korkeuteen. 
-Ympäristölupaa käsiteltäessä on pyydettävä alueellisen ELY-keskuksen lausunto. 
 
HAETUN LUPAMUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT  
Toimintamuutoksen kuvaus 
Feelia Oy pyytänyt 22.6.2021 ympäristöterveyslautakuntaan saapuneella hakemuksellaan, 
että ympäristölupaan tehtäisiin muutos teollisuuden jätevesisopimuksen (lupamääräys n:o 5) 
takarajan (31.8.2021) siirtämiseksi siten, että uusi takaraja olisi 31.10.2021. 
Teollisuusjätevesisopimuksen toimittamisaika on määrätty ympäristöluvan lupamääräyksessä 
nro 5 seuraavasti: 
”Laitoksen tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus jäteveden vastaanottavan Siikalatvan 
Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Sopimuksessa tulee määrätä laitokselta viemäriin 
johdettavan esikäsitellyn jäteveden laadun, kuormituksen ja määrän raja-arvot riittävässä 
laajuudessa jätevedenpuhdistamon toiminnan ja puhdistuskapasiteetin turvaamiseksi. Lisäksi 
siinä tulee esittää jäteveden laadun tarkkailutiheys sekä näytteenottotapa- ja paikat. 
Teollisuusjätevesisopimus tulee toimittaa Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.8.2021 mennessä.” 
 
Hakemuksen perustelut 
Perusteluinaan teollisuusjätevesisopimuksen toimittamismääräajan muutokselle muutoksen 
hakija esittää, että ”Feelia Oy tekee yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa yhdessä 
samalla kertaa sopimuksen Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Myös 
kesälomakuukaudet hidastavat osaltaan sopimuksen laatimista. Siikalatvan 
Keskuspuhdistamo tekee kesän aikana alueen yrityksissä ympärivuorokautisia 
jätevesimittauksia kuormituksen ja kuormituksen jakautumisen suhteen. Näin saadaan 
kattavaa tietoa määritellessä jäteveden laadun raja-arvoja. Keskuspuhdistamo toimittaa 
mittauslaitteen jokaiselle sopimusyritykselle erikseen ja vastaa näytteiden lähettämisestä 
tutkimuslaboratorioon. Sopimuspohjan laatimiseen ja konsultointiin on tehty sopimus Afry 
Oy:n kanssa.” 
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Vireilletulo ja tiedottaminen 
Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle 22.6.2021. 
Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja se on pidetty julkisesti nähtävänä Pyhännän 
kunnan ja Haapaveden kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla 20.7.-26.8.2021. Hakemuksen 
vireilläolosta on ilmoitettu Pyhännän kunnan ja Haapaveden kaupungin verkkosivuilla. 
Naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille on lähetetty 20.7.2021 kirjallisesti tieto 
lupahakemuksen nähtävillä olosta. 
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Lausunnot 
 
Pyhännän Vesi Oy, 3.8.2021 saapunut lausunto: 
”Pyhännän Vesi Oy ei vastusta teollisuusjäteveden toimittamisajankohdan siirtämistä 
31.10.2021:een. Lupapäätöksessä mainitut jäähdytysveden kierrätysjärjestelmä sekä 
hulevesijärjestelmään toimitettavan veden laadun varmistamisen tekninen toteutus on 
hyväksytettävä valvontaviranomaisella ennen toteutusta (Lvi-suunnitelma).” 
 
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy, 17.8.2021 saapunut lausunto: 
”Yhtiömme edustajana voisin korostaa yrityksen oman viemäröinnin ja rasva- ja muun 
materiaalin erotuskaivojen riittävyyteen, jos yrityksen tuotanto kasvaa.” 
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 25.8.2021 saapunut lausunto: 
”Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta pyytää PohjoisPohjanmaan ELY-
keskukselta lausuntoa Feelia Oy:n ympäristöluvan lupamääräys 5:n muuttamista koskevaan 
lisäajan myöntämiseen. ELYkeskus esittää asiasta seuraavaa. 
 

Lausuntoa pyydetään, koska yrityksen toiminnassa syntyneet teollisuusjätevedet johdetaan 
ELY-keskuksen valvomalle ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle sekä yrityksen 
toiminta sijoittuu Pyhännän vedenhankintaa varten tärkeäksi pohjavesialueeksi (1-luokka) 
luokitellulla alueella.  
 

Lupamääräys 5. Laitoksen tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus jäteveden vastaanottavan 
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Sopimuksessa tulee määrätä laitokselta 
viemäriin johdettavan esikäsitellyn jäteveden laadun, kuormituksen ja määrän raja-arvot 
riittävässä laajuudessa jätevedenpuhdistamon toiminnan ja puhdistuskapasiteetin 
turvaamiseksi. Lisäksi siinä tulee esittää jäteveden laadun tarkkailutiheys sekä 
näytteenottotapa- ja paikat. Teollisuusjätevesisopimus tulee toimittaa Pyhännän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.8.2021 
mennessä. 
 

Feelia Oy on pyytänyt kahden kuukauden lisäaikaa 31.10.2021 asti 
teollisuusjätevesisopimukseen liittyvien asioiden ja selvitysten tekemiseen ja sopimuksen 
valmiiksi saattamiseksi. 
 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pyydetty lisäaika voidaan myöntää, koska 
teollisuusjätevesisopimukseen liittyvät toimet ovat jo vireillä ja asian loppuunsaattamiseksi 
lisäajan tarve on perusteltu.” 
 
Pyhännän kunta, 25.8.2021 kunnanjohtajalta saapunut lausunto: 
”Meillä ei ole lausuttavaa Feelian ympäristöluvan lupamääräyksien muuttamiseen. Tärkeintä 
on, että uuden aikataulun mukaisesti saadaan teollisuusjätevesisopimukset tehdyksi.” 
 
Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomainen, 26.8.2021 saapunut lausunto: 
”Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa lupamääräyksen nro 5 
muuttamisesta.” 
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Muistutukset ja mielipiteet 
Muistutuksia tai mielipiteitä ei tullut määräaikaan mennessä. 
 
Hakijan kuuleminen 
Luvan hakijalle on varattu mahdollisuus vastineiden antamiseen. 
 
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n lausuntoon hakija toteaa, että ”Feelian viemäröinti sekä 
rasva- ja sakanerotuskaivot tullaan mitoittamaan vastaamaan kasvavaa tuotantoa. Feelia 
Oy:llä ei ole asiasta muuta lausuttavaa.”  
 
ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET 
Valmistelija esittää, että Feelia Oy:n hakemus eläinperäisiä ja kasviperäisiä raaka-aineita 
käyttävän ja niistä ruokaeineksiä ja valmisruokaa valmistavan tuotantolaitoksen 
ympäristöluvassa edellytetyn teollisuusjätevesisopimuksen toimittamisajan muuttamisesta 
hyväksytään.  
 
Valmistelija esittää, että Feelia Oy:lle 29.4.2021 § 10 myönnetyn ympäristöluvan 
lupamääräys nro 5 muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: 
 
5. ”Laitoksen tulee tehdä teollisuusjätevesisopimus jäteveden vastaanottavan Siikalatvan 
Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Sopimuksessa tulee määrätä laitokselta viemäriin 
johdettavan esikäsitellyn jäteveden laadun, kuormituksen ja määrän raja-arvot riittävässä 
laajuudessa jätevedenpuhdistamon toiminnan ja puhdistuskapasiteetin turvaamiseksi. Lisäksi 
siinä tulee esittää jäteveden laadun tarkkailutiheys sekä näytteenottotapa- ja paikat. 
Teollisuusjätevesisopimus tulee toimittaa Pyhännän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 31.12.2021 mennessä.” 
 
Muutoin toiminnassa on noudatettava Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 
29.4.2021 § 10 myöntämää ympäristölupaa.  
 
PERUSTELUT 
Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan 
muuttamista. Luvan muuttamista koskevan hakemuksen käsittelyssä on noudatettu, mitä 
ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään.  
 
Toiminnanharjoittaja ei hae muutosta ympäristölupansa muihin asiakohtiin eikä 
valmistusmääriin ja toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten ja päästöjen ei katsota 
lisääntyvän nykyisen luvan tilanteeseen verrattuna. Lisäaika teollisuusjätevesisopimuksen 
toimittamisajalle voidaan myöntää, koska sopimuksen teko on aloitettu ja jäteveden laadun 
selvitys ja muut sopimukseen liittyvät asiat ovat meneillään. Teollisuusjätevesisopimuksen 
toimittamisen määräajan pidentäminen haettua pidemmäksi eli 31.12.2021 saakka on 
perusteltua, koska luvanhaltija tekee yhdessä muiden alueella toimivien 
elintarviketuotantolaitosten kanssa ko. sopimusta Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n 
kanssa ja elintarviketuotantolaitosten keskinäisen jätevesikuormituksen jakautumisen 
selvittäminen on ennalta arvioitua pitkäaikaisempi prosessi. Muutoin 
ympäristölupamääräysten mukaan toimittaessa teollisuusjätevesisopimuksen valmistumiseen 
asti toiminnasta ei katsota aiheutuvan haittaa pohjavedelle eikä ympäristölle.  
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VASTAUKSET LAUSUNTOJEN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 
Feelia Oy:n hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi koski vain lupamääräys nro 5:ssä ollutta 
määräaikaa teollisuusjätevesisopimuksen toimittamisesta. Määräajalle haettiin pidennystä 
31.10.2021 saakka ja hakemuksessa oli perustelut muutokselle. Muutoin 29.4.2021 § 10 
myönnetty ympäristölupa jäi ennalleen, on lainvoimainen ja on voimassa siinä esitetyin 
ehdoin.  
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
-Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 89 ja 96 § 
-Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2 § 
-Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan ympäristönsuojelun viranomaispalveluista 
perittävien maksujen taksa 2019, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 
päätös 18.6.2019 § 16 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 
Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai 
muuttamiseen on ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan oltava lupa. Jos asetuksella 
annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 
 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. 
Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan 
verkkosivuilla Internet-osoitteissa https://www.haapavesi.fi ja http://www.pyhanta.fi/ 
Kuulutukset-kohdissa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. 
Päätös: Feelia Oy 
Jäljennös päätöksestä: Pyhännän kunnan terveydensuojeluviranomainen, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Pyhännän Vesi Oy, Pyhännän kunta, Siikalatvan 
Keskuspuhdistamo Oy 
Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet 
 
PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO 
Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman.  
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PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU 
Luvan saajan on maksettava ympäristöluvan muuttamisen päätöksestä Haapaveden 
kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 18.6.2019 § 16 hyväksymän 
ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu seuraavasti: 
 
-ympäristöluvan muuttaminen, joka on tullut vireille viranomaisen tai toiminnanharjoittajan 
hakemuksesta (89 §): 900 € 
 
MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä 
sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee osoittaa Vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.  
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VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN 
 
 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa 
(käyntios. Korsholmanpuistikko 43). 
 
VALITUSOIKEUS on: 
 
• sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
• 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 hankkeen 
ympäristövaikutukset ilmenevät 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella 

• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN 
 
Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 23.9.2021, § 36, 
tiedoksisaantipäivä on 4.10.2021.  
 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.  
 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs) 
65101 VAASA 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780  faksi 029 5642760 
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15 
 
Valitusaika päättyy 3.11.2021. 
 
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus 
voidaan jättää tutkimatta. 
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VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa valituskirjelmässä on 
ilmoitettava: 
• valittajan nimi ja kotikunta 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta 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: 
• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
• todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
• 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. 
 
 
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksua 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeudenkäyntiviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä 
tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
 
 


