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42 §

YMPÄRISTÖLUPA / KOHMO VILLE
Valmistelija: vs. ympäristösihteeri Maria Kukonlehto
ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa lihasikalaa.
LUVAN HAKIJA
Ville Kohmo

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Eläinsuoja, lihasikala
Alikohmo RN:o 1:18, Hemmola, Hemmolankuja 34 B, 21310 Vahto
704-443-1-18
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28 §
Ympäristönsuojeluasetus 1 § kohta 11 a)
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetus 7 § kohta 11 a)
Ruskon kunnan 1.6.2011 voimaan tulleen hallintosäännön (valtuusto
9.5.2011, § 28) liitteen mukaan ympäristöluvista päättäminen kuuluu kaavoitus- ja rakennuslautakunnan ratkaisuvaltaan.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on tullut vireille 31.1.2012.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET SEKÄ ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Eläinsuojarakennuksilla on rakennusluvat, jotka on myönnetty vuosina
1976, 1978 ja 1988.
Eläinsuojan sijoituspaikka on kaavoittamatonta aluetta.

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
Ruskolla ______ / ______ 2012

RUSKON KUNTA
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta

PÖYTÄKIRJA 4/2012

112

10.05.2012

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Sikalan ympäristö on pääasiassa peltoa. Lähimpien naapureiden asuinrakennuksiin on matkaa noin 170 metriä. Eläinsuoja ei sijaitse tärkeällä eikä
muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, lähin I-luokan pohjavesialue (Lassinvuori) sijaitsee noin 570 metriä eläinsuojasta koilliseen.
Etäisyys Vahdonjokeen laskevaan ojaan on noin 120 metriä ja Vahdonjokeen noin 1,4 kilometriä.
LAITOKSEN TOIMINTA
Ympäristölupaa haetaan olemassa olevalle lihasikalalle siten, että eläinmäärä on 700 lihasikaa.
Tilalla on neljä kattamatonta lietesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 1 680 m3.
Lietekuilujen yhteistilavuus on 220 m3, joten käytettävissä olevaa lietesäiliötilavuutta lietekuilut mukaan lukien on yhteensä 1 900 m3. Lietesäiliöitä
ei täytetä alta päin. Lietesäiliöt ovat tilavuudeltaan riittävät, sillä 12 kk:n aikana kertyvä lietelanta hakemuksen mukaisella eläinmäärällä (700 lihasikaa) vaatii varastointitilavuutta 1400 m3.
Lannan käsittelymenetelmä on lietelanta. Eläinten tuottama lanta levitetään
omille (50 ha) ja vuokrapelloille (30 ha), joten levitys-alaa on käytettävissä
yhteensä 80 hehtaaria. Lannan levittämiseen tarvittava laskennallinen pintaala hakemuksen mukaisella eläinmäärällä (700 lihasikaa) on 77,78 ha.
Lantaa levitetään pelloille sekä keväällä (50 %) että syksyllä (50 %).
Tilalla on ulkona säilytettävä polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 2 000 litraa.
Lisäksi tilalla on muita öljytuotteita enintään 200 litraa, jotka säilytetään
tynnyreissä konehallissa.
Kasvinsuojeluaineita hankitaan tarvetta vastaava määrä kasvukaudella.
Eläinsuojalle saadaan vesi omasta rengaskaivosta.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Toiminnasta syntyvät päästöt ovat mahdolliset ravinnepäästöt vesistöön ja
päästöt ilmaan. Suurimmat riskivaiheet päästöille ovat lannan levitys ja siihen liittyvä lannan käsittely.
Hajuhaittoja aiheuttavat sikalan ilmanvaihto, lannan varastointi ja levitys.
Sikalan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Eläinsuojassa ei käymälää.
Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta liikenteestä. Lihasikoja
kuljetetaan neljän kuukauden välein ja rehukuljetuksia on kerran viikossa.
Lisäksi liikennettä syntyy lannan kuljetuksesta keväällä ja syksyllä.
Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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Tilalla kuolleet eläimet toimitetaan kotkien haaskaruokintaan. Kesällä kuolleet eläimet varastoidaan pakastimessa.
Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään.
TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pysyviä vaikutuksia ympäristöön eikä
hakemuksen mukainen toiminta edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista selvitystä.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on tiedotettu julkisella kuulutuksella Ruskon kunnan ilmoitustaululla 3.2.-5.3.2012 välisen ajan. Kuulutuksesta oli ilmoitus Ruskolainen -lehdessä 9.2.2012. Kiinteistön rajanaapureille tiedotettiin asian vireillä
olosta kirjeitse.
Tarkastukset
Tilalle tehtiin tarkastus 20.3.2012. Tarkastuksesta on laadittu muistio, joka
on liitetty asiakirjoihin.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta. Lausunto on annettu 14.2.2012. Lausunnossa puolletaan ympäristöluvan myöntämistä. Hakemuksessa esitetty toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta terveydensuojelulaissa tai –asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa.
Lausunnossa on otettu kantaa, että lupamääräyksissä tulee kuitenkin ottaa
huomioon mm. seuraavaa:

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:

-

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. Hajuhaittojen vähentämiseksi lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella ja mahdollisuuksien mukaan täyttää säiliöt altapäin.

-

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. Lanta tulee levittää pelloille käyttäen menetelmiä, joissa hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset.
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-

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.

-

Polttonestesäiliö on varustettava suoja-altaalla. Ongelmajätteet tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen.

-

Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyvyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei ole tehty muistutuksia.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakija on antanut terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon vastineensa
30.3.2012.
Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Päätösehdotus:
Ville Kohmolle myönnetään ympäristönsuojelulain 28 §:n mukainen ympäristölupa olemassa olevalle lihasikalalle Ruskon kuntaan Hemmola- nimiseen kylään kiinteistölle Alikohmo 704-443-1-18. Ympäristölupa myönnetään hakemuksessa esitetyn mukaisesti ja seuraavin lupamääräyksin täydennettynä:
Toiminta:
1. Kokonaiseläinmäärä on 700 lihasikaa.
2. Lietesäiliöt on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain ensisijaisesti keväällä. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava lantavarastojen ja virtsakaivojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi.
Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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3. Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan ja virtsan säilytystilaa, että
siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta, luvan
mukaisella eläinmäärällä vähintään 1 400 m3 lietelantatilavuutta. Lietelantasäiliöissä tulee olla 0,30 cm:n säiliökorkeuslisäys satavan veden ja
lumen vaatimaa lisätilavuutta varten.
4. Eläinsuojan pesuvedet on johdettava tiiviiseen säiliöön, josta ne lannanlevityksen yhteydessä levitetään peltoon.
5. Lietelanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä joudu ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta
rasitusta. Lietelannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon
sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja
naapureille aiheutuva hajuhaitta.
6. Lietelannan kuormaaminen tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. Lietelannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa.
7. Levitysalueella sijaitsevien talousvesikaivojen sijaintitiedot tulee selvittää ennen lannan levitystä. Valta- ja laskuojien ja vesistöjen varsille tulee jättää vähintään 10 metrin levyinen lannalla käsittelemätön suojavyöhyke sekä talousvesikaivojen ympärille 30 - 100 metrin levyinen
suojavyöhyke Valtioneuvoston asetuksen (931/2000) mukaisesti.
8. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille.
9. Lanta ja pesuvedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Niitä voidaan tämän lisäksi myös toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Lannan peltolevitystä varten toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 77,78 hehtaaria.
Kuolleet eläimet, jätteet ja kemikaalit:
10. Eläinsuojassa syntyvä eläinjäte on toimitettava mahdollisimman nopeasti käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa
luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja
käsittely on hyväksytty. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan
asianmukaisen kuljetuksen järjestämiseksi, on välivarastointi järjestettävä kunnan eläinlääkärin tai terveystarkastajan hyväksymällä tavalla.
Mikäli yksittäisiä raatoja käytetään haaskaruokintaan, on siinä noudatettava
toimivaltaisen eläinlääkärin antamia määräyksiä ja ohjeita.
11. Raaka-aineet, polttoaineet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava
ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa maapePöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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rälle tai pinta- tai pohjavedelle eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyvyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
12. Polttoainesäiliöt on säilytettävä tiiviin pohjan päällä siten, että mahdolliset vuodot ovat helposti havaittavissa ja siivottavissa. Koneiden ja laitteiden säilytyspaikkojen tulee olla tiiviitä. Säiliö tulee tarkastaa säännöllisesti ja mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille.
13. Toiminnassa syntyvän muun jätteen käsittelyssä on noudatettava Ruskon kunnan jätehuoltomääräyksiä. Eri jätelajit on pidettävä erillään toisistaan ja toimitettava niille tarkoitetuille vastaanotto- tai käsittelypaikoille.
Tarkkailu ja raportointi:
14. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Kirjanpidosta tehty yhteenveto on pyydettäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot eläinmääristä, tiedot
lantamääristä, tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista,
tiedot kuolleiden eläinten määristä ja toimituspaikoista, tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista.
15. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.
16. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää
haittaa, on ilmoitettava välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen:
17. Toiminnan olennaisesta lisäämisestä tai muuttamisesta, lopettamisesta
ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.
18. Tuotannon loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet
toimitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen.

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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RATKAISUN PERUSTELUT
Vastaukset lausuntoihin
Lausunnossa esitetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä.
Luvan myöntämisen edellytykset
Hakemusasiakirjojen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta
täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen
nojalla on säädetty.
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden
huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.
Lupamääräysten perustelut
Toiminta:
Lupamääräys 1 perustuu ympäristölupahakemuksessa ilmoitettuun eläinten
määrään.
Lannan ja virtsan varastointiin ja levittämiseen liittyvät määräykset 2 - 8 perustuvat valtioneuvoston asetukseen maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000). Määräyksillä estetään pintaja pohjavesien pilaantuminen.
Lupamääräykset 2 - 7 on annettu toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen ja
vesistökuormituksen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lupamääräyksessä
5 on huomioitu terveydensuojeluviranomaisen lausunto lannan levityksestä
aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Lupamääräyksessä 7 on huomioitu
terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Lupamääräyksellä 8 estetään pohjaveden pilaantumista.
Lupamääräys 9 lannan levitykseen käytettävästä peltoalasta perustuu ympäristöministeriön antamaan ohjeeseen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta (2009).

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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Kuolleet eläimet, jätteet ja kemikaalit:
Lupamääräys 10 viittaa maa- ja metsätalousministeriön asetukseen eräitä
eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden
sivutuotteiden käytöstä (850/2005) sekä komission asetukseen (EU) muiden
kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja
niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (142/2011) ja tämän toimeenpanoasetukseen. (1069/2009). Määräyksellä estetään kuolleiden eläinten aiheuttamat terveyshaitat. Määräyksessä on huomioitu terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Lupamääräys 10:n haaskaruokintaa koskeva määräys perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1193/2011), joka koskee eräitä eläimistä
saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden
valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä.
Lupamääräys 11 varmistaa, että maaperän ja vesien pilaantuminen estetään
ja naapureille ei aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Määräyksessä on huomioitu terveydensuojeluviranomaisen lausunto.
Lupamääräyksellä 12 estetään maaperän pilaantuminen polttoainesäiliöiden
alla.
Lupamääräyksen 13 mukaisesti jätteiden asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan
estää ennakolta haitallisten vaikutusten syntyminen.
Tarkkailu ja raportointi:
Lupamääräys 14 on tarpeen valvonnan takia.
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 15 velvoitetaan toiminnanharjoittajaa ottamaan uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli siten voidaan päästöjä olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia.
Lupamääräyksellä 16 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta haittaa.
Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen:
Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet
ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Em. seikkojen vuoksi
toiminnan lopettamisesta, luvanhaltijan vaihtumisesta tai muista olennaisisPöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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ta muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lupamääräysten 17 ja
18 mukaisesti.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on
tehtävä uusi hakemus Ruskon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
31.12.2022 mennessä.
Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia ja ympäristöön kohdistuvia riskejä lisäävä tai muu olennainen muutos toiminnassa aiheuttaa velvollisuuden
ympäristöluvan uusimiseen.
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (ympäristönsuojelulaki 56 §).
Lupa raukeaa, jos toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia
ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai
toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai
toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyvästi.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 3-8, 28, 31-32, 35-38, 41-43, 45-46, 52-58, 76, 81,
96-97, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus 1, 7-11, 16-19, 30 §
Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §
Jätelaki 4, 6, 11, 51-52, 54 §
Terveydensuojelulaki 22 §
Valtioneuvoston asetus (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
Ruskon kunnan jätehuoltomääräykset
Ruskon kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Päätöksessä on otettu huomioon ympäristöministeriön 29.6.2009 antama
ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta, maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (850/2005) sekä komission asetus (EU) muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (142/2011) ja
tämän toimeenpanoasetus (1069/2009). Lisäksi päätöksessä on otettu huomioon maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita käsittelevien toimijoiden valvonnasta
ja eräiden sivutuotteiden käytöstä (1193/2011).
Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät:
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Kaavoitus- ja rakennuslautakunta
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän luvan käsittelystä peritään 1220 euroa. Käsittelymaksu perustuu
Ruskon kunnanvaltuuston 24.1.2011 hyväksymään taksaan.
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipano on kunnan ilmoitustaululla.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Ville Kohmo

Jäljennös

Ruskon kunnanhallitus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Raision kaupungin terveysvalvontajaosto
Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Ilmoitus päätöksestä

Rajanaapurit

Tiedottaminen

Kuulutus Ruskon kunnan ilmoitustaululla
Asiakirjat valitusosoituksineen pidetään nähtävillä Ruskon kunnan teknisissä palveluissa.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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