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23 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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24 §

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Nordströmin ja Reijo Ylösen.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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25 §

Esityslistan hyväksyminen
Päätösehdotus

Terveysvalvontajaosto käsittelee asiat laaditun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Asianro 676/11.01.00.00/2018
§ 26

Lausunto Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupahakemuksesta, Rusko

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:
Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupahakemus. Aluehallintovirasto pyytää Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa hakemuksesta 29.6.2018 mennessä.
Ruskon kunnan ja Naantalin ja Raision kaupunkien terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.
Hakemus ja toiminta
Maatalousyhtymä Lähteenmäki hakee ympäristölupaa lypsykarjanavetan laajentamiseen ja siihen liittyvän omia syötteitä käyttävän biokaasulaitoksen rakentamiseen.
Toiminta sijaitsee Ruskon kunnassa kiinteistöllä 704-406-1-297 osoitteessa
Lähteenmäentie 122. Lypsykarjanavetta sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä Ruskon keskustasta lounaaseen Raisionjoen - Ruskonjoen vesistöalueella noin 100 metrin etäisyydellä joesta. Jokea ei enää käytetä raakavesilähteenä. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Lupaa haetaan 230 lypsylehmän ja 165 nuorkarjan eläinsuojalle, jossa eläimet sijoitetaan vanhaan navettaan, kylmäkasvattamoon, vasikkalaan ja laajennettavaan pihattoon. Samalla lypsylehmille rakennetaan noin 500 m2:n jaloittelutarha ympärivuotista ulkoilua varten. Vuonna 2011 myönnetyn ympäristöluvan mukainen määrä lypsylehmille on 150 ja nuorkarjalle + vasikoille 127.
Kaikki yli 6 kk vanhoja eläimiä laidunnetaan. Hiehoja (100 kpl) laidunnetaan
noin kolmen kuukauden ajan niin, että valtaosa niistä on ympäri vuorokauden
ulkona. Lehmiä laidunnetaan rajatummin, 3-5 tuntia päivässä kesäkuukausien
ajan.
Lannan käsittelymenetelminä käytetään lietelantalaa (230 lypsylehmää, 45
hiehoa) ja kuivikepohjaa (100 vasikkaa ja 30 hiehoa). Lietesäiliö täytetään altapäin.
Lannan levitykseen käytettävissä olevien peltojen yhteisala on 247,3 ha.
Veden lähteenä toimii oma porakaivo ja sitä täydentää liittymä kunnan vesijohtoverkkoon. Tilalla on myös oma lähdekaivo.
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Torjunta-aineet yms. vaaralliset kemikaalit varastoidaan koneverstaassa lukitussa kaapissa. Tilalla on katoksen alla polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 8
m3. Säiliö on varustettu suoja-altaalla, lukituksella ja ylitäytönestimellä.
Biokaasulaitos
Pihattonavetan yhteyteen on tarkoitus rakentaa biokaasulaitos, jossa käytetään tilalta tulevaa lantaa ja rehujäämiä. Lietelantaa (sisältää myös pesuvedet
noin 400 m3) käsitellään biokaasulaitoksessa vuodessa noin 6 700 t (m3),
kuivikelantaa noin 1000 t/v (1 400 m³) sekä tilalla muodostuvia pilaantuneita
ja ylivuoteisia rehueriä keskimäärin noin 80 t (100 m3) vuodessa. Käsittelyprosessi on täysin suljettu. Biokaasulaitoksen käyttöönoton jälkeen prosessoidun mädätysjäännöksen määrä on enintään 8 200 t vuodessa, joka jaetaan separaattorilla sekä neste- että kuivajakeeksi. Separoitu kuiva-aine säilytetään kuivalantalassa ja nesteosa lietesäiliössä.
Laitoksen tuottama energia ja lämpö hyödynnetään tilalla. Biokaasuprosessi
parantaa lannan lannoitusarvoa ja vähentää lannan levittämisestä aiheutuvia
hajuhaittoja. Prosessoitu lanta levitetään pelloille. Biokaasulaitos toimii kaasumoottorilla, joka sijoitetaan palo- ja äänieristettyyn tilaan (konttiin).
Toiminnan päästöt ja niiden vähentäminen
Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja
päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan käsittely, varastointi ja levitys. Tilalla noudatetaan ympäristösitoumuksen ehtoja.
Hakemuksen mukaan toiminnan aiheuttamat hajuhaitat ovat varsin rajalliset.
Itse eläintila ei paljonkaan haise (poistoilmakanavat ovat harjalla) ja kelluvalla
katteella katettu lietesäiliö on sijoitettu niin, että säiliön ja naapurien välissä on
pellon lisäksi yli 100 metriä tiheää metsää. Kelluvalla katteella katetut lietesäiliöt täytetään altapäin. Levityksen hajuhaitta ja ravinnepäästöt minimoidaan
multaamalla liete.
Uudet lantalat (lietesäiliö ja kuivalantala) sekä biokaasulaitos rakennetaan
kauemmas kaikista häiriintyvistä kohteista kuin nykyinen lietesäiliö. Biokaasuprosessin läpikäynyt liete on levityksessä merkittävästi hajuttomampaa kuin
normaali liete.
Maitoauto käy kerran kahdessa päivässä. Täysrehun toimituksia tulee noin
kerran kuukaudessa. Lietekuljetuksien määrä riippuu käytettävästä kuljetusvälineestä. Pidemmät matkat tehdään autokuljetuksina, joita on arviolta noin
100 kuormaa vuodessa. Lyhemmät matkat kuljetetaan lietevaunussa 200 300 kuormaa vuodessa. Teurasauto käy arviolta kerran viikossa. Karkea rehu
ja mahdollinen olkikuivike säilytetään tilalla. Kuljetus pelloilta aiheuttaa oljen
osalta 30 - 50 ja tuorerehun osalta 200 - 300 traktorikuormaa vuodessa.
Tilalla kuolleet eläimet (arvio 3 tonnia vuodessa) toimitetaan käsiteltäväksi
eläinjätteen käsittelylaitokselle.
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Alueen asemapiirros on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat
ovat luettavissa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Oheismateriaali

Päätösehdotus

1

Asemapiirros Lähteenmäki.pdf

Terveystarkastaja Kirsi Puola
Terveysvalvontajaosto antaa Maatalousyhtymä Lähteenmäen ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
Hakemuksessa esitetty toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta terveydensuojelulaissa tai -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa. Toiminnasta
ei ole tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan. Terveysvalvonta
pitää biokaasulaitoksen rakentamista hyvänä ratkaisuna. Lupamääräyksissä
tulee kuitenkin ottaa huomioon mm. seuraavaa:
Lanta on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei siitä aiheudu
haittaa terveydelle, ympäristölle eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva
hajuhaitta.
Lannan levitysalueen läheisyydessä sijaitsevien talousvesikaivojen sijaintitiedot tulee selvittää. Talousvesikaivojen ympärille tulee jättää 30 - 100 metrin
levyinen suojavyöhyke, jolle lantaa ei levitetä. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille.
Toiminnassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, joka on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Mikäli eläinjätettä joudutaan varastoimaan väliaikaisesti asianmukaisen
kuljetuksen järjestämiseksi, tulee välivarastointi ja säilytys järjestää hygieenisesti. Välivarastointi ei saa aiheuttaa terveyshaittaa ympäristön asutukselle
eikä muutakaan vaaraa tai haittaa.
Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja
käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa pinta- tai pohjavedelle.
Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyvyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
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Asianro 681/11.01.00.00/2018
§ 27

Lausunto Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maaainestenottolupahakemuksesta, Naantali

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:
Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on vireillä Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maa-ainestenottolupahakemus. Hakemuksesta pyydetään Naantalin terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa
28.6.2018 mennessä. Naantalin ja Raision kaupunkien ja Ruskon kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimii Raision kaupungin terveysvalvontajaosto.
Hakemus ja toiminta
Merimaskun Murske Oy hakee voimassa oleville määräaikaisille kalliokiviaineksen louhinta- ja murskausluville muutosta ja jatkoaikaa. Hakemus koskee
120 000 m3:n ottomäärää ja louhittavan kiviaineksen murskausta. Ottotoiminta on aloitettu alueella vuonna 2011 ja luvat ovat voimassa vuoteen 2021. Vireillä oleva hakemus koskee olemassa olevan toiminnan jatkamista niin, että
otto- ja murskaustoiminta jatkuisivat alueella 10 vuotta. Alueelta louhittavan ja
murskattavan kiviaineksen kokonaismäärä pysyy samana. Toiminta-aikoihin
haetaan muutosta.
Toiminta-alue sijaitsee Naantalin kaupungin Rihtelän kylässä, osoitteessa
Rymättyläntie 833, kiinteistöllä 529-479-1-10. Kohteen lähimmät mahdollisesti
häiriintyvät kohteet sijaitsevat alueen pohjois-, itä- ja eteläpuolella lähimmillään noin 400 - 500 metrin etäisyydellä.
Laitos on toiminnassa syys - maaliskuussa. Louhintaa suoritetaan 1 - 3 viikkoa ja murskausta 4 - 8 viikkoa vuosittain sekä murskeen kuljetuksia ympäri
vuoden. Toiminta-ajoiksi esitetään: ma-pe räjäyttäminen klo 12 - 18, rikotus
klo 08 - 18, poraaminen klo 07 - 21 sekä murskaaminen, kuormaaminen ja
kuljetus klo 07 - 22. Kuormausta ja kuljetusta olisi myös lauantaisin klo 09 16.
Toiminnasta aiheutuvat päästöt ja niiden vähentäminen
Melu, pöly ja tärinä
Toiminnasta syntyy melua. Melupäästöjä on rajoitettu mittausraporttien (Promethor ympäristömeluraportit 16.1.2012, 23.1.2012, 18.10.2012 ja 8.4.2013)
perusteella tehokkaasti rakentamalla meluvalli alueen itä- ja eteläpuolelle.
Länteen melua vaimentaa varastokasojen sijoittelu. Pohjoiseen melu mittausten perusteella ei etene häiritsevästi. Melutasot jäävät alle ohjearvojen häiriintyvissä kohteissa.
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Porakoneet on varustettu pölynimulaitteistoin. Murskauksen yhteydessä
murskeeseen ruiskutetaan vettä pölyämisen estämiseksi. Murskaimissa pudotuskohdat on koteloitu. Alueen teitä ja varastokasoja kastellaan tarvittaessa.
Varsinais-Suomen Räjäytyskonsultit Oy ovat tehneet tärinämittauksia alueella
(raportit 1.11.2011, 21.11.2011 ja 17.3.2017). Mittausten perusteella rajaarvot eivät ylittyneet mittauspisteissä.
Maaperän suojelu ja jätteet
Polttoaineita varastoidaan kaksoisvaippasäiliöissä. Tankkauspaikka on suojattu valumilta ja tankkaus suoritetaan ylitäytönestimellä varustetulla pumpulla. Vahinkojen varalle alueelle varataan imeytysturvetta tai vastaavaa.
Toiminnasta ei synny jätevesiä.
Jäteöljyt toimitetaan jäteöljyn vastaanottopaikkaan.
Toiminnan vaikutuksia lähialueen talousvesikaivoihin on tarkkailtu Naantalin
kaavoitus- ja ympäristölautakunnan (15.9.2011 § 108) hyväksymällä tavalla.
Tarkkailusuunnitelman mukaan kaikista alle 800 metrin etäisyydellä ottoalueesta sijaitsevista talousvesikaivoista tuli ottaa näytteet ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi niistä talousvesikaivoista, jotka sijaitsevat alle 600 metrin
etäisyydellä tuli ottaa näytteet ensimmäisen kerran ennen louhintatyön alkua
ja seuraavan kerran vuoden kuluttua töiden alkamisesta. Tämän jälkeen näytteet voidaan ottaa kolmen vuoden välein. Tulosten mukaan toiminnasta ei ole
ollut vaikutuksia talousvesikaivoihin.
Liikenne
Raskaan liikenteen määrä alueella on 0 - 30 käyntiä vuorokaudessa. Alueelle
johtava tie on karkea murskepintainen, joka ei pölyä merkittävästi. Tarvittaessa tietä kastellaan.
Toiminnan käyttötarkkailu
Laitoksen toiminnasta pidetään toimintapäiväkirjaa. Laitoksen käyttäjät tarkkailevat toimintaa ja häiriötilanteessa tarvittaessa pysäyttävät toiminnan. Hakemuksen mukaan melumittauksia ei tarvitse tehdä ellei melutaso lisäänny.
Tärinämittauksia jatketaan yhdessä mittauspisteessä.
Laitoksen sijaintikartta on esityslistan oheismateriaalina. Hakemusasiakirjat
ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali

Päätösehdotus
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Sijaintikartta Merimaskun Murske.pdf

Terveystarkastaja Kirsi Puola
Terveysvalvontajaosto antaa Merimaskun Murske Oy:n ympäristö- ja maaainestenottolupahakemuksesta seuraavan lausunnon:
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Merimaskun Murske Oy:n toiminnan jatkamiselle ja sen hakemalle ympäristöja maa-ainestenottoluvalle ei ole terveydensuojelullista estettä, mikäli toiminnassa noudatetaan kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VnA 800/2010). Toiminnasta ei ole tullut valituksia tai huomautuksia
terveysvalvontaan.
Toiminnasta aiheutuvaa melua tulee mitata tarvittaessa.
Lähialueen talousvesikaivotarkkailua tulee jatkaa tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Päätös
Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Naantalin kaupunki
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Asianro 476/11.00/2018
§ 28

Valvontasuunnitelman toteutuminen, väliraportointi 31.5.2018

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:
Terveysvalvontajaosto on sopinut käytännöstä, että valvontasuunnitelman toteutumista seurataan neljännesvuosiraportoinnilla ja tarvittaessa se ottaa kantaa mikäli suunnitelman mukaisesta valvonnasta poiketaan esim. resurssivajeen vuoksi.
Ajalla 1.1. - 31.5.2018 (42 %) on tehty elintarvikevalvonnan suunnitelman mukaisia tarkastuksia 84 kpl. Vuodelle 2018 on suunniteltu tehtäväksi 266 tarkastusta. Suunnitelluista tarkastuksista on toteutunut 32 %.
Terveydensuojelun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia on tehty 21
kpl. Koko vuodelle tarkastuksia on suunniteltu 122 kpl eli niistä on toteutunut
17 %. Monen tarkastuksen ajankohta sijoittuu kesään tai syksyyn. Suunnitelman ulkopuolisia tarkastuksia (lähinnä asunnontarkastuksia) on tehty 36 kpl.
Tupakkalain mukaisia tarkastuksia on tehty 9 kpl. Näitä tarkastuksia tehdään
muiden (esim. elintarvikevalvonnan) tarkastusten yhteydessä. Koko vuodelle
tarkastuksia on suunniteltu 25 kpl eli niistä on toteutunut 36 %.
Elintarvikevalvonnan viranomaisnäytteitä ei ole otettu vielä alkuvuodesta. Viranomaisvalvonnan talousvesinäytteet otetaan Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n toimesta. Näytteenotto on toteutunut suunnitelman mukaan.
Eläinlääkintähuollon tarkastusmäärät esitetään elokuun kokouksessa.
Valvontamaksuista on kertynyt tuloja 76 859 €. Huoneistoihin liittyvien ilmoitusten käsittelyistä sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntiluvista saadut
maksutulot olivat 990 €.

Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola
Terveysvalvontajaosto merkitsee valvontasuunnitelman toteutumisen ajalta
1.1. - 31.5.2018 tiedoksi.

Päätös
Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Asianro 475/02.02.02/2018
§ 29

Terveysvalvontajaoston käyttötalouden toteutumat 1.1. - 31.5.2018

Terveystarkastaja Kirsi Puola 5.6.2018:
Valtuuston talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Valtuustolle laaditaan talouden toteutumaraportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä
syyskuun lopun tilanteesta.
Terveysvalvontajaoston toteutuma menojen osalta toukokuun loppuun mennessä on 35,3 % ja tulojen 50,3 %. Laskennallinen toteutuma toukokuun lopussa on 42 %. Talousarvion toteutumat tulosalueittain on esityslistan oheismateriaalina.

Oheismateriaali

Päätösehdotus

3

Jaoston käyttötalouden toteutuma 31052018.pdf

Terveystarkastaja Kirsi Puola
Terveysvalvontajaosto merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1.1. 31.5.2018 tiedoksi.

Päätös
Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Asianro 292/00.02.02/2018
§ 30

Terveysvalvontajaoston ilmoitusasiat 12.6.2018

Terveysvalvontajaoston tietoon saatettiin seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:
1. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
- Raision kaupungin talousvesitutkimuksia 10.4.-23.5.2018
- Naantalin kaupungin talousvesitutkimuksia 10.4.-23.5.2018
- Ruskon kunnan talousvesitutkimuksia 14.-15.5.2018
Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen
1352/2015 laatuvaatimukset ja –suositukset.
2. Vaasan hallinto-oikeus
- Päätös 16.4.2018 valituksesta ympäristölupa-asiassa / Ruskon kunnan Hujalan kylä kiinteistö Heikkilä 704-403-1-67 / kiinteistölle sijoitettava betoniasema / NCC Industry Oy
- Päätös 16.4.2018 valituksesta ympäristölupa-asiassa / Ruskon kunnan Hujalan kylä kiinteistö Heikkilä 704-403-1-67 / ylijäämämaiden läjittämistoiminta sekä ylijäämämaiden vastaanotto-, välivarastointi- ja
hyödyntämistoiminta / NCC Industry Oy
3. Naantalin kaupunki, ympäristönsuojelutarkastaja
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Päätösehdotus

Terveystarkastaja Kirsi Puola
Terveysvalvontajaosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Terveysvalvontajaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Raision kaupunki

Pöytäkirja

16 (17)

Muutoksenhakuohje

Terveysvalvontajaosto

12.06.2018

Muutoksenhakuohje (23-30 §)
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 136 §):
§ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta
valittamalla. Päätösnumerot ja muutoksenhakukiellon perusteet:
§
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.
Oikaisuvaatimusohje
Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus siltä osin
kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai
tulkinnasta (laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 § ja laki työtuomioistuimesta 1
§). Kuntalain 134 §:n mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla,
vaan valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä:
§
Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen
Raision kaupungin ympäristölautakunta
Nallinkatu 2, PL 100, 21201 Raisio
tekninen@raisio.fi
faksi (02) 435 4374
puh. (02) 434 3111 (vaihde)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän tai muun laatijan allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, päätökseen saa hakea muutosta myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen
Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
faksi 029 56 42414
Kunnallisvalitus; pykälät
§

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus; pykälät
§

Valitusaika 30 päivää

Muu valituselin
(nimi ja postiosoite)

Valitusaika x päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaantipäivästä.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
-

valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Myös
laatijan nimi ja kotikunta on mainittava.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle.
Valituskirja on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse, sähköpostilla, faksilla tai
lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on lähetettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen valitusosoitus annetaan pöytäkirjanotteen liitteenä.

