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Kuulutus eläinsuojan ilmoituslupapäätöksestä 
 
 Ypäjän kunnan rakennuslautakunta on kokouksessaan 19.11.2020 § 42 teh-

nyt ympäristönsuojelulain 115 a §:n yleisen ilmoitusmenettelyn mukaisen 
päätöksen eläinsuojan toiminnasta, joka koskee ilmoittajan Käpylä Taneli, 
Palikkalantie 147, 32100 Ypäjä olemassa olevan eläinsuojan laajennusta 

 tiloilla 981-404-3-8 ja 981-404-3-28. Ilmoituspäätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta.   

 
 Päätöstä koskeva kuulutus ja päätös ovat nähtävänä kuulutusaikana 

26.11.2020 – 4.1.2021 Ypäjän kunnan internetsivuilla www.ypaja.fi ja  
 kuulutus Forssan kaupungin internetsivuilla www.forssa.fi. 
  
 Lisätiedot: ympäristötarkastaja Henna Pirhonen, p. (03) 4141 5271. 
 
 Lupapäätöksestä saavat hakea valittamalla muutosta: 

- luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä 
rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat 
ympäristövaikutukset ilmenevät  

- toiminnan sijaintikuntana Ypäjän kunta ja muu kunta, jonka alueella 
toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,  

- Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä 
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muu 
asiassa yleistä etua valvova viranomainen. 

 
 

 Muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta. Määräaika valituksen 
tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää päätöksen tiedoksisaannista sitä 
määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäivästä 26.11.2020. Viimeinen 
valituspäivä on 4.1.2021. 

 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusajan kuluessa: 

Vaasan hallinto-oikeus  
postiosoite: Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa 
puhelinvaihde 029 56 42611 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
 

 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
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 Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, joihin valitta-
jalle voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan teh-

täväksi 
- muutosvaatimuksen perustelut, elleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja 

on aikaisemmin asiassa esittänyt. 
 

 Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti 
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, 
siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta. Valituskirjelmään on liitettävä 
alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle. 

 
 

 Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan Laki oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa (808/2019) säännöksiä.        
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