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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Kokousaika: 13.4.2022 klo 18.00 – 18.45 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
  
 
 
Läsnäolo: 
 

Lupajaoston jäsenet 
 

Henkilökohtainen varajäsen 
 

 Heli Kantonen-Heikkilä puheenjohtaja  Aaro Järvelä 

 Heikki Levomäki vpj.  Miika Lehtinen 

 Piia Vastamäki   Sari Airo 

 Jouni Lähde   Mirja Jokio 

 Voitto Davidsson   Markku Heikkilä 

 
Muut 
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 Eeva Lehtonen kh ed  

 Tatu Ujula kj  

 Nuvan ed  

 Jouko Käkönen, tj  

 Henna Pirhonen, ymp.tark.  

   

  

 
Vakuudeksi    
    
    
 Heli Kantonen-Heikkilä  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus   
   
    
    
 Piia Vastamäki  Markku Heikkilä 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 18   

    
   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

LUPAJAOSTO 17 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 121 §:n mukaan toimielimen kokous pide-
tään silloin, kun puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enem-
mistö toimielimen jäsenistä sitä puheenjohtajalle esittää. Edelleen 122 §:n 
mukaan kokouskutsun yhteydessä lähetetään esityslista käsiteltävien asi-
oiden selostuksineen ja pohjaesityksineen, jollei tälle ole erityistä estettä. 
Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla sen varsinaisille 
jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille tai velvoitetuille. Niin ikään 127 § 
mukaan toimielimen varsinainen jäsen kutsuu estyneenä varajäsenensä 
sijaansa. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltai-
nen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 131 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 
läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty teknisen lautakunnan lupajaoston 
jäsenille ja läsnäolo luettelossa mainituille muille sähköisesti 7.4.2022. 

  
Valmistelija:  
  
Tj päätösehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 18 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänäpito sekä ääntenlaskijat 

 
Selostus: Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jäl-
keen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon 
seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävä-
nä. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunta voi päättää tämän lisäksi myös muusta toimielinten pöytäkirjojen 
nähtävänä pidosta. 
 
Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § mukaan toimielimen pöytäkirja tar-
kastetaan toimielimen päättämällä tavalla. 
 

  
Valmistelija:  
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentään, jotka toimivat 

samalla ääntenlaskijoina. 
Pöytäkirja on tarkastettavissa kunnanviraston palvelupisteessä keskiviik-
kona 20.04.2022 
 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään sähköisesti nähtävänä torstaina 
21.04.2022 klo 12.00 alkaen kunnan yleisillä internetsivuilla ja kunnanvi-
raston palvelupisteellä klo 12.00–15.00. Pöytäkirjan katsotaan tulleen ylei-
sesti tietoon torstaina 28.04.2022, jolloin 14 päivän oikaisuvaatimusaika 
alkaa kulua. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Piia Vasta-

mäki ja Markku Heikkilä 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 19 § Käsittelyjärjestys 

 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään esityslis-

tan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous-
kutsussa. 

  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 20 § Saapuneet asiakirjat 

 
Selostus - KVVY,Loimijoen yhteistarkkailu: sedimentin metallispitoisuudet 

2020. 
 

- Ympäristöluvan mukainen vuosiraportti 2021: 

• Käpylä Taneli, eläinsuoja 

• Tuura Tomi, eläinsuoja 

• Laaksonen Matti, eläinsuoja 

• Kankaanpää Seppo, eläinsuoja 

• Perho Pauli, eläinsuoja 

• laaksonen Markku, eläinsuoja 

• Ankelo Jan, jätteiden kierrätys 
 

- Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta 
peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 9 § 
mukaisen ilmoituksen lannan tai lannoitevalmisteen 
aumavarastoinnista on toimittanut: 

• Mäkeläinen Janne, 11.3.2022 

• Kärkäinen Ville, 17.3.2022 

• Alanko Matti, 30.3.2022  
 
- Hämeen Ely-keskus, vesihuollon varautumisen muistutuskirje 

 
  
Valmistelija: Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, p. 03 4141 5271 

 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto merkitsee tiedoksi saatetuksi saapuneet asiakirjat, joita ei ole 

tarpeen ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 21 § Viranhaltijapäätökset 

 
Selostus: Hallintosäännön 18 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltä-

väksi voi päättää lautakunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä. 
Hallintosäännön 19 §:n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava lau-
takunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan 
ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. 

 
Lupajaoston kokouksessa ovat nähtävänä oheismateriaalin mukaiset ra-
kennustarkastajan päätökset 4 – 6 2022.  

  
Valmistelija Rakennustarkastaja Raimo Huotelin p 040 5405486 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi rakennustarkastajan päätökset 

4 – 6 2022 ja päättää, ettei niitä oteta lupajaoston käsiteltäväksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 22 § Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Loimaan 

Turve ja Humus Oy:n turvetuotantoalueen ympäristölupahakemukses-
ta 

 
Selostus: Loimaan Turve ja Humus Oy hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäris-

tölupaa Varsansuon noin 26 ha suuruisen turvetuotantoalueen toiminnalle 
Ypäjän kunnassa.  
 
Varsansuo on ojitettua turvetuotannossa ollutta aluetta, jossa tuotanto on 
päättynyt vuonna 2019. Turvetuotantoalue sijaitsee noin 3,5 km Ypäjän 
keskustasta koilliseen, Ypäjän ja Jokioisten kuntien rajalla, Varsanojan 
kylän metsien ja peltojen keskellä.  Suota ympäröi moreenimaasto ja maa-
talousmaat. Suon länsipuolella kulkee metsäautotie 
 
Turvetuotantoalueiden vedet johdetaan sarkaojissa lietetaskujen,  
päisteputkipidättimien ja virtaamansäätöpadon kautta erilliseen  
laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaan vedet johdetaan kemikalointiaseman 
ja selkiytymisaltaan kautta kohti alapuolista vesistöä. Kaikkineen Varsan-
suon vedet virtaavat useita laskuojia myöten länteen Varsanojan kautta 
Loimijokeen. 
 
Tuotantoalueella tuotetaan kasvuturvetta, joka nostetaan pääsääntöisesti 
imuvaunulla ja jalostetaan multaseokseksi. Seos pakataan pusseihin ja 
käytetään muun muassa puutarhamultana. Tuotettavan turpeen koko-
naismäärä on arviolta 110 000–130 000 m3. Lähin vapaa-ajan asutus si-
jaitsee noin 220 m tuotantoalueen reunasta koilliseen ja muut lähimmät 
kiinteistöt 300–500 m:n etäisyydellä. 
 
Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä aluehallintovirastojen verkkosivuilla 
osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2129554. 
 

  
Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg 

puh. (03) 4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi 
  
Tj.päätösehdotus: Teknisen lautakunnan lupajaosto antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastol-

le, Dnro ESAVI/45915/2021, Loimaan Turve ja Humus Oy:n turvetuotan-

toalueen ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon: 

Koska kyse on jo aloitetusta turpeenottoalueesta, niin toiminnan jatkami-

selle ei ole estettä. Lupamääräyksissä tulee antaa vallalla olevan käytän-

nön mukaiset määräykset turpeen aiheuttaman pölyhaitan, kuljetuksista 

aiheutuvan liikenteen haitan ja vastaavien estämiseksi. Kuljetuksiin liitty-

vissä lupamääräyksissä tulee huomioida mm. alueella olevaan hevosalan 

toimintoihin liittyvä merkittävä hevosliikenne.  

Vesiensuojelutoimenpiteiden osalta hakemusta tulee täydentää ja joka 

tapauksessa vesiensuojelua tulee tehostaa, niin että päästöt alapuoliseen 

Varsanojaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja suojellun purolehdon tila 

ei heikkene. 

Hakemusasiakirjoista käy ilmi, että Varsanojan varrella on lehtojensuoje-

luohjelmaan kuuluva, osittain suojelualueeksi perustettu Rasilan Purolehto 

LHO 040206, YSA 202371. Alueen merkittävyys on maakuntakaavassa 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2129554
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Pöytäkirjan tarkastus: 

arvioitu valtakunnallisesti merkittäväksi. 

Lisäksi lupajaosto toteaa, että hakemusasiakirjojen perusteella saa ristirii-

taisen selvityksen nykyisistä ja suunnitelluista vesiensuojelutoimista. Haki-

ja toteaa mm. 28.1.2022 lähettämässään viestissä, että koska alueelta on 

nostettu turvetta aikaisemmin, on siellä olemassa pintavalutuskentät ja 

kemikalointi. Vastaavasti hakijan 20.12.2021 päivätyssä hankesuunnitel-

massa todetaan sivulla 9, että ” Varsansuolla ei ole mahdollisuuksia pinta-

valutuskentälle tai kosteikon rakentamiselle.” Ja sivulla 34 todetaan, että 

”Turvetuotannon ympäristövaikutukset vesien osalta arvioidaan olevan 

vähäiset, koska alue on jo ojitettua ja alueelle rakennetaan vesiensuojelu-

rakenteiksi kosteikkokenttä.” 

Hankesuunnitelmassa todettua kosteikkokentän rakentamista lupajaosto 

pitää hyvänä ja tärkeänä täydennyksenä nykyisiin vesiensuojelurakentei-

siin. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 23 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien  

määräysten antaminen; Tero Hakamäki, Kivenkorvantie 326, 981–40219 
 

Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 10.5.2006 § 23 toistaiseksi voi-
massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle kiinteistöllä 981–
4042–19. Luvan mukainen eläinmäärä on 30 lypsylehmää, 18 hiehoa  
sekä seitsemän alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. 
 
Tero Hakamäki on ilmoittanut 8.4.2021, että eläinsuojassa on tällä hetkellä 
29 lypsylehmää, 10 hiehoa ja seitsemän alle kuuden kuukauden ikäistä 
vasikkaa.  Eläinsuojaa ei ole tarkoitus laajentaa. 
 
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 3 mukaisilla  
eläinyksikkökertoimilla luvan mukaan tilalla on 407,9 eläinyksikköä.  
 
Ympäristönsuojelulain liitteessä 4 sanotaan, millaisesta toiminnasta tulee 
tehdä 115 a §:n mukainen ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus. Liite 4 on 
muuttunut 1.1.2021 alkaen siten, että ilmoitusvelvollinen on: 
5 a) lypsylehmiä vähintään 50 
5 c) usealle a tai b kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole 
suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläin-
määrän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy liitteen 3 eläinyksik-
kökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella; tällöin kaikkien 
tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa 
verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen 
eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, jonka 
ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen. 
Lasketaan, täyttyykö ilmoitusvelvollisuus: 
Eniten eläinyksiköitä tilalla tulee lypsylehmistä, joten  
ilmoitusvelvollisuusraja eläinyksiköinä on 50 * 10,8 = 540.  
Koska 407,9 on pienempi kuin 540, ei tila ole velvollinen tekemään ympä-
ristönsuojelulain 115 a §:n mukaista ilmoitusmenettelyhakemusta. Tila ei 
ole myöskään ympäristölupavelvollinen. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Lopettamiseksi katsotaan myös tilanne, kun eläinsuoja ei 
kuulu ilmoitusmenettelyn piiriin eikä ole ympäristölupavelvollinen. Asian 
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on 
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeetto-
maksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittä-
viä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on an-
nettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska eläinsuoja ei ole voimassa 
olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristölupavelvolli-
nen eikä myöskään 115 a §:n mukaan ilmoitusvelvollinen.  
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
 
Valitusosoitus on liitteenä. 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, Ypäjän rakennuslautakunnan 10.5.2006 §23 Tero 

Hakamäelle kiinteistölle 981–404–2–19 myöntämä ympäristölupa raukeaa 
seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
2.Jos toimintaa laajennetaan, ja eläimiä aiotaan pitää seuraavien säädös-
ten mukaisia määriä, niin on tehtävä Valtioneuvoston asetus il-
moituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ilmoitusmenettelyn mukainen 
ilmoitus tai, haettava ympäristölupa (YSL 527/2014) liite 1 mukaan. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

  
LUPAJAOSTO 24 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Ilkka Hossi, Saarikontie 227, 981–404–3–103 
 

Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 8.4.1998 § 10 toistaiseksi voi-
massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentamiselle kiin-
teistöllä 981–402–3–78. Kiinteistö on sittemmin lakkautettu ja tällä hetkellä 
kiinteistötunnus on 981–404–3–103. Luvan myöntöhetkellä tilalla on ollut 
500 lihasikaa purupohjasikalassa ja 230 lihasikaa lietelantasikalassa. Lupa 
on myönnetty 1 000 lihasian laajennukselle. 
 
Ilkka Hossi on puhelimitse ilmoittanut 28.4.2021, että tilalta ovat eläimet 
lähteneet kokonaan pois 2001. Laajennusosaa ei ole koskaan rakennettu.  
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Lupa voidaan rauettaa myös, jos toimintaa ei ole aloitettu 
viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Asian käsittelyssä 
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on  
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeetto-
maksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 
2001. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoitta ja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä  
riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on 
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska ympäristönsuojelulain 205 §:n 
5 momentin perusteella maksua ei peritä viranomaisen aloitteesta vireille 
pannun asian käsittelystä. 
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäiväs-
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Pöytäkirjan tarkastus: 

tä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
 
Valitusosoitus on liitteenä. 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, että Ypäjän rakennuslautakunnan 8.4.1998 § 10 Ilkka 

Hossille kiinteistölle 981–404–3–103 myöntämä ympäristölupa raukeaa 
seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 25 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Jarmo Jalonen, Saarikontie 246, 981–402–7–19 
 

Selostus Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 9.4.2008 § 23 toistaiseksi 
voimassa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle kiinteistöllä 981-
402-7-19. Lupa on myönnetty 60 emakolle ja 110 lihasialle.  
 
Jarmo Jalonen on ilmoittanut 19.8.2021, että tilalta ovat eläimet lähteneet 
kokonaan pois 2013. Sikalarakenteet on purettu ja lantalat tyhjennetty. 
Tilalla ei ole tapahtunut öljyvahinkoja. Tila jatkaa kasvinviljelytilana.  
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 
96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida 
katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä ympäris-
töluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on sovellet-
tu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten 
kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeettomaksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan raukea-
miselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 2013. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen 
toiminnan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten 
mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä 
riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on 
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska ympäristönsuojelulain 205 §:n 
5 momentin perusteella maksua ei peritä viranomaisen aloitteesta vireille 
pannun asian käsittelystä. 
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
 
Valitusosoitus on liitteenä 

  
Valmistelija: Henna Pirhonen, ympäristötarkastaja, p. 03 4141 5271 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
  
  
Tj päätösehdotus:  Lupajaosto päättää, että Ypäjän rakennuslautakunnan 9.4.2008 § 23 

Jarmo Jaloselle kiinteistölle 981–402–7–19 myöntämä ympäristölupa rau-
keaa seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja  
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräysiä. 
 
 
 Päätöksen antopäivä on 21.4.2022 

Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 26 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Jukka Kannisto, Lehtimäenkulmantie 89, 981–
403–5–4 

 
Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 24.2.1999 § 12 toistaiseksi voi-

massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentamiselle kiin-
teistöllä 981–403–5–4. Lupa on myönnetty 120 emakolle, 60 lihasialle ja 
50 siitossialle. 
 
Jukka Kannisto on ilmoittanut 11.1.2022, että tilalta ovat eläimet lähteneet 
kokonaan pois 2011. Sikalarakenteet on purettu ja rakennukset otettu 
muuhun käyttöön.   
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 
96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on 
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen  
tarpeettomaksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 
2011. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoittajaa vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä  
riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on  
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska ympäristönsuojelulain 205 §:n 
5 momentin perusteella maksua ei peritä viranomaisen aloitteesta vireille 
pannun asian käsittelystä. 
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Valitusosoitus on liitteenä. 

 
 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, että Ypäjän rakennuslautakunnan 24.2.1999 § 12 

Jukka Kannistolle kiinteistölle 981–403–5–4 myöntämä ympäristölupa rau-
keaa seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 27 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Jari Lintukangas, Katinhännäntie 368, 981–
408–1–12 

 
Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 13.2.2008 § 8 toistaiseksi voi-

massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle kiinteistöllä 981–
408–1–12. Luvan mukainen eläinmäärä on 28 lypsylehmää ja 12 hiehoa 
sekä 12 alle kahdeksan kuukauden ikäistä vasikkaa. 
 
Jari Lintukangas on ilmoittanut 22.4.2021, että eläinsuojassa on tällä  
hetkellä 20 lypsylehmää, kaksi hiehoa ja seitsemän alle 12 kuukauden 
sekä neljä alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa.  Eläinsuojaa ei ole 
tarkoitus laajentaa. 
 
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 3 mukaisilla  
eläinyksikkökertoimilla luvan mukaan tilalla on 391,2 eläinyksikköä.  
 
Ympäristönsuojelulain liitteessä 4 sanotaan millaisesta toiminnasta tulee 
tehdä 115 a §:n mukainen ilmoitusmenettelyä koskeva hakemus.  
Liite 4 on muuttunut 1.1.2021 alkaen siten, että ilmoitusvelvollinen on: 
5 a) lypsylehmiä vähintään 50 
5 c) usealle a tai b kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole 
suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläin-
määrän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy liitteen 3 eläinyksik-
kökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella; tällöin kaikkien 
tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa 
verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen 
eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, jonka 
ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen. 
Lasketaan, täyttyykö ilmoitusvelvollisuus: 
Eniten eläinyksiköitä tilalla tulee lypsylehmistä, joten  
ilmoitusvelvollisuusraja eläinyksiköinä on 50 * 10,8 = 540.  
Koska 391,2 on pienempi kuin 540, ei tila ole velvollinen tekemään ympä-
ristönsuojelulain 115 a §:n mukaista ilmoitusmenettelyhakemusta. Tila ei 
ole myöskään ympäristölupavelvollinen. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Lopettamiseksi katsotaan myös tilanne, kun eläinsuoja ei 
kuulu ilmoitusmenettelyn piiriin eikä ole ympäristölupavelvollinen. Asian 
käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä 
 
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on 
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen  
tarpeettomaksi.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä.  
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoitta ja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittä-
viä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on an-
nettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska eläinsuoja ei ole voimassa 
olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristölupavelvolli-
nen eikä myöskään 115 a §:n mukaan ilmoitusvelvollinen.  
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
 
Valitusosoitus on liitteenä. 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, Ypäjän rakennuslautakunnan 13.2.2008 § 8 Jari Lin-

tukankaalle kiinteistölle 981–408–1–12 myöntämä ympäristölupa raukeaa 
seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
2.Jos toimintaa laajennetaan, ja eläimiä aiotaan pitää seuraavien sää-
dösten mukaisia määriä, niin on tehtävä Valtioneuvoston asetus il-
moituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ilmoitusmenettelyn mukainen 
ilmoitus tai, haettava ympäristölupa (YSL 527/2014) liite 1 mukaan. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 28 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Arto Rautiainen, Mätiköntie 120, 981–406–15–2 
 

Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 14.5.2008 § 31 toistaiseksi voi-
massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnalle kiinteistöllä 981–
406–15–2. Luvan mukainen eläinmäärä on 80 emakkoa ja 48 lihasikaa. 
 
Kiinteistön tämänhetkinen omistaja Markus Rautiainen on puhelimitse il-
moittanut 12.4.2021, että tilalta ovat eläimet lähteneet 2011. Silloin on 
myös sikalakalusteet purettu ja lantalat tyhjennetty.  
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 
96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on 
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeetto-
maksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 
2011. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoitta ja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä  
riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on 
annettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska eläinsuoja ei olisi voimassa 
olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan  
ympäristölupavelvollinen eikä myöskään 115 a §:n mukaan ilmoitusvelvol-
linen.  
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Valitusosoitus on liitteenä. 
 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, Ypäjän rakennuslautakunnan 14.5.2008 § 31 Arto 

Rautiaiselle kiinteistölle 981–406–15–2 myöntämä ympäristölupa raukeaa 
seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 
 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 29 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Risto Romu, Mannistentie 356, 981–406–1–297 
 

Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 19.6.1996 § 23 toistaiseksi voi-
massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentamiselle kiin-
teistöllä 981–406–1–115. Kiinteistö on sittemmin lakkautettu ja tällä hetkel-
lä kiinteistötunnus on 981–406–1–297. Luvan myöntöhetkellä tilalla on 
ollut 195 lihasikaa ja laajennuksen jälkeen olisi ollut 395 lihasikaa.   
 
Risto Romu on puhelimitse ilmoittanut 23.8.2021, että tilalta ovat eläimet 
lähteneet kokonaan pois 2010. Laajennusosaa ei ole koskaan rakennettu. 
Rakennukset toimivat varastona ja lietesäiliö on täytetty maalla. 
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Lupa voidaan rauettaa myös, jos toimintaa ei ole aloitettu 
viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Asian käsittelyssä 
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on 
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeetto-
maksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 
2010. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittä-
viä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on an-
nettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska ympäristönsuojelulain 205 §:n 
5 momentin perusteella maksua ei peritä viranomaisen aloitteesta vi-reille 
pannun asian käsittelystä. 
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
 
Valitusosoitus on liitteenä. 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, että Ypäjän rakennuslautakunnan 19.6.1996 § 23 

Risto Romulle kiinteistölle 981–406–1-297myöntämä ympäristölupa rau-
keaa seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 30 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen; Markku Siren, Leppäkorventie 75, 981–406–1–
28 

 
Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 29.9.1998 § 33 toistaiseksi voi-

massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentamiselle kiin-
teistöllä 981–406–1–28. Luvan myöntöhetkellä tilalla on ollut 192 lihasikaa 
ja laajennuksen jälkeen olisi ollut 320 lihasikaa ja 160 porsasta.   
 
Markku Siren on puhelimitse ilmoittanut 13.4.2021, että tilalta ovat eläimet 
lähteneet kokonaan pois 2004. Laajennusosaa ei ole koskaan rakennettu.  
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Lupa voidaan rauettaa myös, jos toimintaa ei ole aloitettu 
viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta. Asian käsittelyssä 
noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on 
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeetto-
maksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 
2004. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittä-
viä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on an-
nettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska ympäristönsuojelulain 205 §:n 
5 momentin perusteella maksua ei peritä viranomaisen aloitteesta vi-reille 
pannun asian käsittelystä. 
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
Valitusosoitus on liitteenä. 

  
Valmistelija Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
  
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, että Ypäjän rakennuslautakunnan 29.9.1998  

§ 33 Markku Sirenille kiinteistölle 981–406–1–28 myöntämä ympäristölupa 
raukeaa seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 31 § Ympäristöluvan rauettaminen ja toiminnan lopettamista koskevien 

määräysten antaminen Pasi Uusitalo 981–408–4–9 
 

Selostus: Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt 12.3.2008 § 16 toistaiseksi voi-
massa olevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan muutokselle  
kiinteistöllä 981–408–4–9. Lupa on myönnetty 60 yli kahdeksan kuukau-
den ikäiselle hieholle ja 30 alle kahdeksan kuukauden ikäiselle vasikalle.  
 
Pasi Uusitalo on puhelimitse ilmoittanut 12.4.2021, että tilalta ovat eläimet 
lähteneet kokonaan pois 2019.  
 
ASIAN KÄSITTELY 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaan lupaviranomainen voi 
päättää, että lupa raukeaa, jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, että toiminta 
on lopetettu. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulain 
96 §:ssä säädetään. 
 
Asiasta ei ole pyydetty lausuntoja, asian vireilläolosta ei ole ilmoitettu eikä 
asianosaisia ole kuultu, koska ympäristöluvan rauettamisen ei voida kat-
soa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin eikä  
ympäristöluvan rauettamisesta aiheudu haittaa ympäristölle. Asiassa on  
sovellettu hallintolain 34 § 2 momentin 5 kohtaa, jonka mukaan asian-
osaisten kuuleminen ei ole tarpeen, jos se katsotaan ilmeisen tarpeetto-
maksi.  
 
Asiasta saatuihin selvityksiin nojaten voidaan todeta, ettei luvan  
raukeamiselle ole esteitä. Toiminta on tosiasiassa päättynyt jo vuonna 
2019. 
 
Ympäristönsuojelu-lain (527/2014) 94 §:n mukaan luvanvaraisen toimin-
nan päätyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten mu-
kaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vai-
kutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Jos ympäristölupa ei sisällä riittä-
viä määräyksiä toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen on an-
nettava tätä tarkoittavat määräykset. 
 
Asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa.  
 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Tästä päätöksestä ei peritä maksua, koska eläinsuoja ei ole voimassa 
olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan ympäristölupavelvolli-
nen eikä myöskään 115 a §:n mukaan ilmoitusvelvollinen. 
(YSL 527/2014, 205 §) 
 
MUUTOKSENHAKU  
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksi-
saannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen 
antopäivästä 21.4.2022. Viimeinen valituspäivä on 30.5.2022. 
 
Valitusosoitus on liitteenä. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

  
  
Valmistelija: Ympäristötarkastaja Henna Pirhonen,  

puh. (03) 4141 5271 tai henna.pirhonen(at)forssa.fi 
Tj päätösehdotus: Lupajaosto päättää, että Ypäjän rakennuslautakunnan 12.3.2008  

§ 16 Pasi Uusitalolle kiinteistölle 981–408–4–9 myöntämä ympäristölupa 
raukeaa seuraavin määräyksin: 
 
1.Toiminnassa on jatkossa noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
1250/2014, Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä ja Loimi-
Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräyksiä. 
 
Päätöksen antopäivä on 21.4.2022 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
LUPAJAOSTO 32 § Muut asiat 

 
Selostus: Ympäristötarkastajan valinta  

Veera Hyvärinen on valittu Forssan kaupungin ympäristötarkastajaksi 
1.4.2022 alkaen. 
Veera Hyvärisen tehtäväalueena on mm. kiinteistöjen jätevesijärjestelmät, 
polttonesteiden jakeluasemat ja ampumaradat.  

  
Valmistelija:  
  
Päätösehdotus: Lupajaosto merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. 
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
  
Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täy-
täntöönpanoa. 
 
Pykälät: 17,18,19,20,21,22, 32 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 
 
Pykälät:  
 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja posti-
osoite: 
 
Ypäjän kunta 
Tekninen lautakunta, lupajaosto 
Perttulantie 20 
32100 Ypäjä 
puhelin: https://www.ypaja.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti:kunta@ypaja.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
_______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Ypäjän kunnan kirjaamoon määräajan vii-
meisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 

mailto:kunta@ypaja.fi
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perustei-
neen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

Valitusosoitus 
Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 
sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 
Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Hallintovalitus, pykälät:  
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Ympäristönsuojelulain nojalla tehty päätös, pykälät 
23,24,25,26,27,28,29,30,31 valitusviranomainen Vaasan hallinto-oikeus, 
osoite Korsholmanpuistikko 43, 4 krs, 65100 Vaasa ja postiosoite PL 204, 
65101,Vaasa 
Valitusaika 30 päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusvi-
ranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaa-

ditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

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

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitus-
ajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
270 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asias-
sa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 
euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu 
on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muu-
toksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se 
jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 
1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 

 
 
 
 


