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KÄSITELLYT ASIAT 16 - 22
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALPuheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Olavi Lassila
Jyri Harju
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Rauhala ja Elli Ukskoski.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi ja se on
allekirjoitettu sähköisesti .
Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 12.5.2021 mennessä.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNALLE
Ymp § 16

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus tai lautakunta voi käyttää otto-oikeutta
alaisensa viranhaltijan päätöksiin.
Otto-oikeutta pitää lain mukaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä (Kuntalaki 134 §).
Hallintosäännön 63 §:n mukaan päätöspöytäkirjaa pitävä viranhaltija toimittaa
lautakunnalle,
johtokunnalle
tai
kunnanhallitukselle
luettelon
tekemistään
viranomaispäätöksistään lautakunnan, johtokunnan tai kunnanhallituksen seuraavaan
kokoukseen otto-oikeuden käytön ratkaisemista varten niiltä osin kuin ne eivät ole
ristiriidassa kuntalain 92 §:n 5 mom. kanssa.
Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset ajalta 26.2.2021- 27.4.2021 esityslistan
oheismateriaalina.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Ympäristölautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi, eikä käytä niihin
otto-oikeutta.

Päätös:
---

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----
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PÄÄTÖS YSL 115 A§:N MUKAISESTA ELÄINSUOJAILMOITUKSESTA/ MAATALOUSYRITTÄJÄ
LASSE SALMELA
Ymp § 17

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n ilmoituksesta. Ilmoitus koskee eläinsuojan
toimintaa Perhossa tilalla Niemi 584-401-179-7. Lisäksi haetaan lupaa poiketa
eläinsuojan vähimmäisetäisyydestä.

Ilmoittaja

Maatalousyrittäjä Lasse Salmela
Kivijärventie 1389
69980 Möttönen
Yhteyshenkilönä toimii Lasse Salmela
Y-tunnus: 2478366-0
Tilatunnus: 584043565
Eläinsuojan tilakoordinaatit: I:7009964 P:386056

Ilmoituksen käsittelemisen peruste ja viranomaisen toimivalta
Tilalla on tällä hetkellä Perhon ympäristölautakunnan
ympäristölupa.

14.6.2017

myöntämä

Toiminnan laajentaminen edellyttää ilmoituksen käsittelyä.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 4 kohdan 5) mukaan eläinsuoja,
joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle on ilmoitusvelvollinen.
Ympäristönsuojelulain
(527/2014)
22
§:n
ympäristönsuojeluviranomainen
käsittelee
ilmoituksen.
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

mukaan
Perhon

kunnan
kunnan

Ilmoituksen vireille tulo
Ilmoitus on tullut vireille 2.3.2021.
Alueen kaavoitus ja ympäristöolosuhteet
Tilakeskus sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Eläinsuoja ja
pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tilan alueella ei ole arvokkaita luontotai maisemakohteita.
Lähin omakotitalo sijaitsee eläinsuojasta noin 180 metrin etäisyydellä ja lähin
vapaa-ajan-asunto noin 600 metrin etäisyydellä.
Lähin luonnonsuojelualue Salamajärven luonnonpuisto, sijaitsee tilakeskuksesta noin
600 metrin etäisyydellä.
Toiminnan kuvaus/Tiivistelmä toiminnasta
Tilan päätuotantosuuntana on maidontuotanto. Tarkoituksena on rakentaa nykyisen
eläinsuojan yhteyteen noin 400 m²:n laajennusosa. Suunnitellun laajennuksen myötä
tilalla on 82 lypsylehmää, 30 hiehoa, 15 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 15 lehmävasikkaa
(alle 6 kk). Eläinyksiköitä laajennuksen jälkeen on 1043 ey (ilmoitusmenettelyn yläraja
on 3229 ey). Laajennuksen myötä vuokrataan lietesäiliötilaa kahdelta maatilalta
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yhteensä 1400 m³.
Tilalla muodostuva lanta käytetään lannoitteena tilan pelloilla ja vuokrapelloilla, joita on
käytettävissä noin 70 ha. Tilalla tehdään rehua esikuivattuna pyöröpaaleihin 1300
tonnia vuodessa.
Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen
Poikkeamista etäisyysvaatimuksiin haetaan, koska toiminnan laajentaminen tapahtuu
rakentamalla laajennusosa nykyiseen eläinsuojaan. Vaihtoehtoista sijoituspaikkaa ei
ole vaan laajennus täytyy tehdä olemassa olevan eläinsuojan yhteyteen. Säiliöt
täytetään alakautta, jolloin luonnollinen kuorettuma ei rikkoudu. Sekoittaessa
huomioidaan tuulen suunta.
Eläinyksikkömäärän mukainen lietesäiliön vähimmäisetäisyys lähimpään häiriintyvään
kohteeseen on 250 m kun lietelantalat ovat kuorettumalla. Lähin asutus sijaitsee noin
180 m:n etäisyydellä.
Ilmoituksen käsittely
Ilmoitus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Perhon kunnan ilmoitustaululla ja
internetsivuilla 16.3.2021- 15.4.2021. Kuulutuksesta on lisäksi annettu tieto erikseen
niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee (lähinaapuri ja lähimmät mökkiläiset).
Ilmoituksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Ilmoituksesta pyydettiin lausunto ympäristönsuojelulain 42 § kohdan 2 mukaisesti
kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
on lausunnossaan todennut seuraavaa:
"Toiminnassa tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta nautojen suojelusta
(592/2010) erityisesti mitoituksien osalta, mikäli nykyiseen navettaan lisätään
eläinmäärää laajentamatta eläinsuojaa. Ihmisperäisiä ulosteita ei saa johtaa
lietesäiliöihin ja käyttää peltoviljelyyn ilman riittävää hygienisoimista -tällä ehkäistään
taudinaiheuttajien pääsyä ravintoketjuun.
Hakemuksesta ei käy ilmi tilan käytössä olevien kaivojen sijainti. Toiminnassa tulee
huolehtia siitä, että kaivojen veden laatua suojellaan kaivorakenteiden huolloilla,
lannan ja muiden pilaantumista aiheuttavien aineiden huolellisella käsittelyllä sekä
kaivojen laatua säännöllisesti tarkkailemalla laboratorioanalyysein."
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Lautakunta päättää hyväksyä Maatalousyrittäjä Lasse Salmelan jättämän
ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen eläinsuojailmoituksen, koskien toiminnan
laajentamista tilalla Niemi 584-401-179-7. Toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen
mukaisesti.
Tilalle myönnetään poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä häiriintyvään kohteeseen
hakemuksessa esitetyin perusteluin.
Päätöksen saajan on noudatettava toiminnassaan Valtioneuvoston asetusta
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) ja ilmoituksessa ja sen liitteissä
sitovasti esittämiään tietoja. Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston
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asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
(VnA 1250/2014).
Edellä mainitun lisäksi toiminnalle annetaan seuraavat määräykset:
1.

Eläinmäärä
Eläinsuojaan saa yhteensä sijoittaa ilmoituksen mukaisesti enintään 82 lypsylehmää,
30 hiehoa, 15 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 15 lehmävasikkaa (alle 6 kk). Eläinpaikkojen
ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut
ympäristövaikutukset eivät keskimäärin ylitä edellä mainitun eläinyksikkömäärän
lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.

Perustelut:

Ilmoitus on hyväksytty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten
ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen
mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin
harjoittaa päätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän
puitteissa siten, että tuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yllä mainitun
eläinyksikkömäärän lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

2.

Jätehuolto
Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huolehdittava
jatkuvasti.Toiminnassa
tulee
noudattaa
alueellisia
jätehuoltomääräyksiä.
Jätehuoltomääräyksissä on annettu määräykset mm. jätteiden käsittelystä, lajittelusta
ja varastoinnista, vaarallisista jätteistä sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden
säiliövarastoinneista.

Perustelut:

Jätehuoltomääräyksissä annetaan määräykset jätteiden käsittelystä.

3.

Paras käyttökelpoinen tekniikka
Ilmoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan
kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan
käyttöönottoon.

Perustelut:

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja sen takia seurattava parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (YSL 6-8, 52 §, YSA 15 §)

4.

Lantalat ja lannanlevitys
Toiminnassa muodostuvan kuivalannan ja lietelannan varastojen tulee vastata 12 kk:n
varastointitarvetta. Laskennallinen eläinmäärään perustuva 12 kk:n varastotilavuus
maksimi eläinmäärällä, kuivalannan osalta tulee olla vähintään 47 m³ ja lietelannan
osalta 2618 m³ (vuosisadanta huomioituna).
Lannan kuormaus tulee tapahtua kovapohjaisella alustalla. Ilmoituksen mukaisesta
toiminnasta muodostuva lanta tulee hyödyntää peltolannoitteena tai toimittaa
käsiteltäväksi laitokseen, jolla on ympäristölupa sen vastaanottamiseen ja
käsittelemiseen. Lanta voidaan toimittaa myös jonkun muun omistamalle pellolle, jos
ennen lannan luovutusta esitetään valvontaviranomaiselle voimassa oleva
lannanluovutussopimus.
Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta (1250/2014)
maataloudesta olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Lannan levityksessä
tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävien kasvien ravinnetarve sekä
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lannan/virtsan typpi- ja fosforipitoisuus. Mahdollisten lannanlevityssopimusten osalta
toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, että lannan vastaanottajat ovat tietoisia,
mitä lannanlevityksestä on kulloinkin voimassaolevissa määräyksissä säädetty.
Lannan levitysajankohtaa valittaessa on otettava huomioon ympäristöviihtyvyystekijät
ja naapurustolle aiheutuva hajuhaitta. Lanta tulee mullata tai pelto tulee kyntää
mahdollisimman pian, viimeistään vuorokauden kuluttua levityksestä, lukuun ottamatta
levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.
Lannan levitykseen käytettävää peltopinta-alaa on oltava riittävästi kulloisellekin
eläinmäärälle. Peltopinta-alaa on oltava ilmoituksen mukaiselle maksimieläinmäärälle
vähintään 76 ha. Lannan kuormaus ja kuljetus on hoidettava siten, ettei sitä joudu
ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai pohjavesiin.
Perustelut:

Lannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Lannan hyödyntämisellä
lannoitteena pelloille tarkoittaa lannan käyttöä siten, että ei tapahdu ylilannoitusta eikä
aiheudu siitä tai virheelliseen ajankohtaan suoritetusta levityksestä johtuvaa
ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Enimmäiseläinmäärä lannan levitykseen soveltuvaa
peltohehtaaria kohden on määrätty valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista
eläinsuojista. (VNA 138/2019 5 §)

5.

Kirjanpito ja raportointi
Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista on
pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuksen ajankohdat, tehdyt havainnot ja tehdyt
huoltotoimet. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA
138/2019) kohdan 9:n 2 momentin lisäksi seurantatietojen tulee sisältää tiedot
toiminnassa syntyneistä jätteistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimituspaikat
sekä polttoneste- ja öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat. Myös tiedot ekläinmääristä ja
lannanlevitysalasta tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä
valvontaviranomaiselle.
Raportointi
tulee
soveltuvin
osin
tehdä
sähköisesti
ympäristönsuojelun
tietojärjestelmään
(YLVA)
toimivaltaisen
valvontaviranomaisen
tarkemmin
ohjeistamalla tavalla.
Tilalla
tapahtuvista
muutoksista
on
ilmoitettava
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava.
Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava
välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut:

Määräykset tuotantoon liittyvien rakennusten ja rakenteiden tarkkailusta annetaan
ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Määräykset toiminnan seurannasta ja
muutosten ilmoittamisesta ovat tarpeen toiminnan valvomiseksi. Määräys
raportoinnista on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja
valvonnan järjestämiseksi. (YSL 8, 62, 94, 170 §, JäteL 12, 118–122 §, VNA 138/2019
9 §)

6.

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi
Poltto ja voiteluaineet sekä torjunta-aineet ja muut kemikaalit tulee varastoida ja
käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- ja pohjavesille,
maaperälle tai muulle ympäristölle. Kemikaalien säilytykseen käytettävien säiliöiden tai
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astioiden tulee olla tiiviitä, kannellisia ja ne tulee merkitä asiallisesti niiden sisällön
mukaan. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet tulee säilyttää lukitussa paikassa.
Polttoainesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varastointiin. Polttonesteja öljysäiliöiden alustan sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Polttonestesäiliöt
tulee sijoittaa katolliseen suoja-altaaseen sekä varustaa ylitäytönestimin ja
laponestolaittein. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita mikäli säiliö on vuodonilmaisulla
varustettu
kaksoisvaippasäiliö.
Tankkauspaikan
läheisyydessä
on
oltava
imeytysainetta polttoainevuotojen varalle.
Perustelut:

7.
Perustelut:

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskevat velvoitteet ovat tarpeen
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi esimerkiksi mahdollisessa
onnettomuustilanteessa.
Talousveden seuranta
Talousvesikaivojen vedenlaatua tulee tarkkailla säännöllisesti laboratorioanalyysein.
Talousvesikaivojen vedenlaadun seuranta on tarpeen tautiriskien välttämiseksi.

Ratkaisun perustelut
Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksessa ja sen liitteissä sekä tässä päätöksessä
esitetyllä tavalla ja noudatetaan päätöksen määräyksiä, toiminta täyttää
ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.
Toiminnasta ei aiheudu toiminnan laatu, määräykset ja sijoituspaikka huomioon ottaen
terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän
tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista,
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa
laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset.
Tilalle myönnetään poikkeaminen vähimmäisetäisyydestä häiriintyvään kohteeseen
hakemuksessa ja vastineessa esitetyin perusteluin.
Edellytykset
ilmoituksen
hyväksymiselle
ovat
olemassa.
Kunnan
terveydensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu soveltuvin osin määräyksissä.
Ilmoituksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai
muuttamiseen on haettava ympäristölupa tai tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen
ilmoitus. (YSL 29, 87, 115 a §)
Jos asetuksella annetaan tätä ilmoituspäätöstä ankarampia säännöksiä tai
ilmoituspäätöksestä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta, on
asetusta noudatettava. (YSL 70 §)
Päätöksen täytäntöönpano
Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Julkipanopäivä on 11.5.2021.
Päätöksen antopäivä on 12.5.2021.
Tämä päätös on lainvoimainen jos päätökseen ei haeta muutosta. Valitusaika on 30
päivää päätöksenantopäivästä laskettuna. Ilmoituspäätöstä on noudatettava
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mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d §).
Sovelletut säännökset
Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014, muutos 1166/2018)
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 713/2014, muutos 50/2019)
Jätelaki (JäteL 646/2011)
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen
rajoittamisesta (VNa 1250/2014)
Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 9.12.2020 § 234.
Järviseudun jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 1.6.2016.
Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja –ohjeet:
Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto (MMM-RMO C4, 7.1.2001)
Ratkaisu on tehty vireilletuloajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen
Ilmoituksen käsittelystä peritään Perhon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
1.1.2021 voimaantulleen taksan mukaisesti 1000,00 euroa.
Päätös:
---

Päätösehdotus hyväksyttiin.
-----
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ALUEHALLINTOVIRASTON LAUSUNTOPYYNTÖ/ PERHONSUON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS,
A-P NIEMI OY
Ymp § 18

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa A-P Niemi Oy:n jättämästä
ympäristölupahakemuksesta
koskien
Perhossa
sijaitsevan
Perhonsuo
turvetuotantoaluetta.
Perhonsuo sijaitsee noin 2,5 km Perhon kirkolta kaakkoon. Suo sijaitsee ojitettujen
metsämaiden ympäröimänä, Haarajoen varressa.
Hakemus koskee Perhonsuon hankealuetta noin 9,6 hehtaarin osalta. Perhonsuo
kuuluu Perhonjoen vesistöalueeseen (49), Patanajoen va (49.09) ja Haarajoen va
(49.097).
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Ympäristölautakunta lausuntonaan toteaa, että kun toimitaan hakemuksen mukaisesti
ei toiminnasta aiheudu ympäristöhaittaa eikä kohtuutonta haittaa naapurustolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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LAUSUNTOPYYNTÖ OKSAKOSKEN JA MÖTTÖSEN KYLIÄ KOSKEVISTA
OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSISTA
Ymp § 19

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa 6.4.2021 päivätyistä Oksakosken
osayleiskaavan
kaavaehdotuksesta
sekä
Möttösen
osayleiskaavan
kaavaehdotuksesta.
Perhon kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 6.4.2021 § 27, asettaa
osayleiskaavaehdotukset yleisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL
62 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti ja pyytää tarvittavat lausunnot.
Suunnittelualueet sijaitsevat Keski-Pohjanmaalla Perhon kunnassa käsittäen kaksi
erillistä kyläaluetta Perhon kuntakeskuksen molemmin puolin. Oksakosken
suunnittelualueen laajuus on n. 19,4 km2 ja Möttösen n. 23,5 km2.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan yksityiskohtaisempaa
suunnittelua. Keskeisenä lähtökohtana suunnittelussa huomioidaan maakuntakaava,
alueelle
aiemmin
laaditut
yleiskaavat,
kyläalueille
ominaiset
perinteiset
rakentamisalueet sekä arvokkaat maisema-, kulttuuri- ja luontoarvot. Kaavalla
tavoitellaan kaavapoikkeamien ja suunnittelutarveratkaisujen tarpeen vähentämistä
ohjaamalla kattavasti rakentamista ja rantarakentamista esimerkiksi siten, että
kaava-alueella kunta voi suoraan myöntää rakennusluvat laadittavan kaavan
perusteella (MRL 44 § ja 72 §). Lisäksi kaavalla huomioidaan alueen virkistys- ja
ulkoiluverkoston säilyminen.
Osayleiskaavalla ohjataan kyläalueiden rakentamista nykyisen asutuksen yhteyteen
kyläkuvallisesti edullisille paikoille.
Lausuntopyyntö ja kaavaehdotusasiakirjat esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Ympäristölautakunta lausuntonaan toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa koskien
Möttösen ja Oksakosken osayleiskaavaehdotuksia.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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ILMOITUS MAHDOLLISESTA LUVATTOMASTA MAA-AINESTEN OTTAMISESTA
Ymp § 20

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

* * * * * * * * * *on toimittanut ympäristölautakunnalle 26.2.2021 päivätyn ilmoituksen
koskien mahdollisesti luvatonta maa-ainesten ottamista tilalla * * * * * * * * * * * * * * *.
Maa-ainesten ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, joka liittyy
asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei edellytä maa-aineslain mukaista lupaa (MAL
4 § 2 mom). Maa-ainesten käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien
kunnossapitoon. Kotitarveottamisesta ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle
ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu
tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Ilmoitus
tehdään uudestaan kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä.
Maa-ainesten ottaminen muuhun
maa-aineslain mukaisen luvan.

kuin

omaan

kotitarvekäyttöön

vaatii

aina

Kiinteistön omistajalle on lähetetty kirjallinen selvityspyyntö, jossa on pyydetty
ilmoittamaan paljonko alueelta on otettu maa-aineksia, millä aikavälillä ja mihin
käyttöön maa-aineksia on käytetty.
Kiinteistönomistaja on antanut kirjallisen selvityksen maa-ainesten ottamisesta ja
maa-ainesten käyttökohteista. Selvityksen mukaan maa-aineksia on käytetty
ainoastaan kotitarvekäyttöön.
Ottamisalueelle on tehty tarkastuskäynti 28.4.2021.
Ilmoitus mahdollisesta luvattomasta maa-ainesten ottamisesta, selvityspyyntö,
kiinteistön omistajan antama selvitys ja tarkastusmuistio ovat esityslistan
oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää, että:
1. mikäli alueelta jatkossa otetaan maa-aineksia omaan käyttöön ja määrä ylittää 500
kiintokuutiometriä, tulee siitä tehdä kotitarveottoilmoitus (MAL 4 § 2 mom).
2. mikäli maa-aineksia käytetään muuhun kuin kotitarvekäyttöön, tulee toiminnalle
hakea maa-aineslupa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
----Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsenet Antti Isomöttönen, Esa Kalliokoski ja Mika
Kellokoski ilmoittivat esteellisyytensä (Hallintolaki 28 § 1 mom.) ja poistuivat
kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

---

-----
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LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI
Ymp § 21

Valmistelija rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai jyri.harju@perho.com.

1.

Metsähallitus/ tutkimuslupa kovakuoriasten tutkimiseen MH 5587/2019/05.04.01.

2.

Metsähallitus/
lupapäätös
hirvenajoon
luonnonsuojelualueella MH 1816/2021.

3.

Ilmoitus lietesäiliön katon romahtamisesta koskien ympäristölupaehtoja

4.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. * * * * * * * * * * *
* * * *.

5.

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry/ Metsänkäyttöilmoitus tilalle * * * * * * * * * * * *
***

6.

Ely-keskus/ muistio 16.4.2021 pidetystä teams-kokouksesta.

7.

Eurofins Ahma Oy/ Perhon JVP päästötarkkailu 11.3.2021.

8.

Eurofins Ahma Oy/ Perhonjoen yhteistarkkailu, vesistötarkkailu maaliskuu 2021.

9.

Eurofins Ahma Oy/ Perhonjoen yhteistarkkailu, vuosiyhteenveto 2020. Osa
1:kuormitustarkkailu.

10.

Asfalttikallio Oy/ asfalttiaseman vuosiyhteenveto 2020.

11.

Selvityspyyntö 28.1.2021 koskien * * * * * * maa-aines- ja ympäristölupaa sekä
selvityspyyntöön annettu kirjallinen vastaus 9.3.2021.

12.

Katselmusmuistio 12.3.2021. Nevarinteen kalliomurskealue.

13.

Katselmusmuistio 15.4.2021. * * * * * * * * * *

14.

Katselmusmuistio 21.4.2021. Nevarinteen kalliomurskealue.

15.

Ely-keskus/ ohjeistus alle 10 h turvealueista.

16.

Katselmusmuistio 4.5.2021. Nevanperän kalliolouhos.

Patanajärvenkankaan

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Asiat merkitään lautakunnalle tietoon saatetuksi.

Päätös:

Asiat merkittiin lautakunnalle tietoon saatetuksi.
Lisäksi ympäristölautakunta totesi, että ympäristölautakunta käsittelee * * * * * *
kalliolouhoksen asiaa ainoastaan niiltä osin kuin asia lautakunnan toimivaltaan kuuluu.
Muilta osin lautakunta ei ota asiaan kantaa.
Kohtaan 6. viitaten, lautakunta totesi, että ei näe tarvetta suorittaa * * * * * *
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kalliolouhokselle uutta ottamismäärän mittausta. Ottamisalue on mitattu loppuvuodesta
2020 ulkopuolisen mittaajan toimesta samalla, kun muutkin ottamisalueet on
kartoitettu.
----Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsenet Antti Isomöttönen, Esa Kalliokoski ja Mika
Kellokoski ilmoittivat esteellisyytensä (Hallintolaki 28 § 1 mom.) ja poistuivat
kokouksesta kohtien 6, 11, 13 ja 16 käsittelyn ajaksi.
-----
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ymp § 22

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa rakennustarkastaja Jyri Harju, puh. 040 848 8243 tai
jyri.harju@perho.com.

Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:

Lautakunta ei ottanut muita asioita käsiteltäväkseen.

---

-----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalKieltojen perusteet
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
16, 18, 19 21, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Perhon ympäristölautakunta
PERHON KUNTA
Kirjaamo
PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.
Pykälät
20
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimukse
n muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastus
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Seuraaviin päätöksiin voidaan 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, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
17,

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä 12.5.2021 lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastus

