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ASIA

Maidon- ja lihantuotannon harjoittaminen

LUVAN HAKIJA

Jani Salo
Taipaleentie 722
37910 Kylmäkoski

KIINTEISTÖ

Vainio RN:o 8:0 Kylmäkosken kunnan Mellolan kylässä

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, on ympäristölupavelvollinen (YSA 1 § 1 mom. kohta 11 a).
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Alueellinen ympäristökeskus on toimivaltainen lupaviranomainen
eläinsuojaa koskevassa asiassa ympäristönsuojelulain 31 §:n 2 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohdan 10 a mukaan. Asetuksen mukaan eläinsuojan, joka on tarkoitettu vähintään 75
lypsylehmälle, lupa-asian käsittelee alueellinen ympäristökeskus. Lupaviranomaista ratkaistaessa tilan kaikki tuotantoeläimet huomioidaan.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on saapunut Pirkanmaan ympäristökeskukseen
16.1.2009. Hakemusta on täydennetty 29.1.2009.
TOIMINTAA KOSKEVAT NYKYISET LUVAT JA ALUEEN MAANKÄYTTÖ
Nykyiselle toiminnalle on Kylmäkosken ympäristöviranomaisena toimivan Valkeakosken ympäristöpalveluiden 27.6.2007 myöntämä ympäristölupa.
Alue on kaavoittamatonta haja-asutusaluetta.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Laajennettava eläinsuoja sijaitsee Kylmäkosken kunnan Mellolan kylässä tilalla Vainio RN:o 8:0 sekä ostettavalla noin 1,9 hehtaarin määräalalla tilasta Vähä-Kassari RN:o 1:33. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on matkaa noin 160 metriä. Lähin vesistö on Tarpianjoki, jonne
matkaa eläinsuojasta on noin 300 metriä. Alueella ei ole yleistä pohjavesimerkitystä.
LAITOKSEN TOIMINTA
Toimintaa laajennetaan jatkamalla nykyistä pihattonavettaa kaakkoon
Käsittelymaksu 1570 euroa
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niin, että laajennuksen jälkeen eläinsuojassa on tilaa 150 lypsylehmälle,
65 hieholle, 10 lihanaudalle ja 40:lle nuorkarjaksi katsottavalle nautaeläimelle. Maitoa tuotetaan noin 1 350 000 kg vuodessa.
Lannan poisto perustuu kokonaisuudessaan lietelantajärjestelmään. Lietelanta varastoidaan rakennettavassa 3200 m3:n teräsbetonisessa lietesäiliössä ja vanhassa teräsbetonisessa 1900 m3:n lietesäiliössä. Lietekuilujen yhteistilavuus on 450 m3. Lietesäiliöt ovat kattamattomia.
Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on 129 hehtaaria,
josta omaa on noin 23 hehtaaria, vuokrapeltoa noin 38 hehtaaria ja sopimuspeltoa noin 68 hehtaaria. Lanta on ilmoitettu levitettävän viikoilla
16-42.
Tuorerehu valmistetaan esikuivattuna laakasiiloihin (2000 t/a) ja pyöröpaalataan (100 t/a). Tuorerehun puristenesteet kerätään 10 m3:n välikaivoon ja siirretään lietesäiliöön.
Ruokinta suoritetaan karkean rehun osalta nostamalla rehu koneellisesti
ruokintapöydälle suoraan siiloista. Täysrehun osalta ruokinta suoritetaan ruokinta-automaatilla.
Lypsy suoritetaan ainakin toistaiseksi lypsyasemalla. Myöhemmin siirrytään mahdollisesti automaattilypsyyn. Maitohuoneen pesuvedet ja
eläinsuojan muut pesuvedet johdetaan nykyisin kolmen saostuskaivon
kautta ojaan.
Laidunnusta ei harjoiteta.
Tilalla on kaksi polttoainesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 3750 litraa.
Tilan konehallissa säilytetään lisäksi enintään 600 litraa muita öljytuotteita.
Kuolleiden eläinten määrää ei ole arvioitu. Raadot toimitetaan keräilyyn.
Jäteöljyt, loisteputket, vanhat torjunta-aineet ja muut ongelmajätteet
toimitetaan ongelmajätekeräykseen. Muovit on ilmoitettu toimitettavan
kierrätykseen tai poltettavan tilalla.
Liikennöinti tilalle tapahtuu omista liittymistä Kylmäkoski-Halkivaha
maantieltä. Liikenne on normaalia maidontuotannon harjoittamiseen
liittyvää liikennettä. Maitoauto käy joka toinen päivä.
Vesi tilalle otetaan omista kaivoista.
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Lupahakemuksesta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ajalla 2.2. –3.3.2009 Pirkanmaan ympäristökeskuksen ja Kylmäkosken kunnan julkisilla ilmoitustauluilla. Hakemuksesta on lisäksi tiedotettu Akaan Seudussa 30.1.2009 ilmestyneessä numerossa. Kuulutuksesta on annettu erikseen tieto neljälle asianosaiselle.
Lausunnot

Ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa Kylmäkosken kunnalta ja
Kylmäkosken ympäristöviranomaisena toimivalta Valkeakosken ympäristöpalveluilta.
Kylmäkosken kunta on 9.3.2009 antamassaan lausunnossa todennut, että Kylmäkosken kunnalla ei ole huomauttamista Hankkeen johdosta.
Rakennuspaikka sijaitsee puhtaalla maaseutualueella eikä lähietäisyydellä ole toiminnasta erityisesti häiriintyviä kohteita. Alue soveltuu hyvin suunniteltuun maidontuotantoon eikä toiminnalla katsota olevan
ympäristölupapäätöksessä yleisesti annettavat lupaehdot huomioiden
haitallisia ympäristövaikutuksia eikä toiminnan katsota loukkaavan
naapurien oikeuksia.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusluvat tulee hakea ennen
rakennustöiden aloittamista ja rakennussuunnitelmien tulee vastata ympäristölupapäätöstä.
Valkeakosken ympäristöpalvelut on aikataulusyistä antanut lausunnon
26.2.2009 viranhaltijalausuntona. Lausunnossa on esitetty mm. seuraavaa:
- Nykyisessä ympäristöluvassa mainittua toista lietesäiliötä ei ole rakennettu. Avonaisten lietesäiliöiden hajuhaitat on arvioitava ja hajuhaittoja on tarpeen mukaan vähennettävä teknisillä ratkaisuilla.
- Nykyisessä ympäristöluvassa mainittujen maitohuoneen, lypsyaseman
ja eläinsuojan pesuvesien käsittelyä ei ole kunnostettu asetettuun määräaikaan (vuoden 2008 loppuun mennessä). Jätevedet tulisi johtaa lietesäiliöön tai käsitellä riittävän tehokkaalla puhdistusmenetelmällä.
- Nykyisessä ympäristöluvassa asetettua öljysäiliöiden tarkastamisvelvoitetta vuoden 2007 loppuun mennessä ei ole toteutettu. Velvoitetta tulee jatkaa uudessa luvassa.
- Kylmäkosken jätehuoltomääräysten (1.1.2002) mukaan maatalousmuoveja ei saa polttaa, vaan ne tulee toimittaa joko 4H:n keräykseen tai
muuhun hyväksyttyyn vastaanottopisteeseen.
- Toiminta tulee kaikilta osin järjestää siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa, vesien tai pohjavesien pilaantumista tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

Muistutukset ja mielipiteet
Maatalousyhtymä Ahti ja Lauri Seppälä ovat muistutuksessaan katsoneet, että ympäristölupa tulisi evätä sen vuoksi, että suunnitellut laajennukset eivät mahdu tilan Vainio RN:o 8:0 maille. Valmistuessaan nave3
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tan laajennus sijaitsisi maatalousyhtymä Ahti ja Lauri Seppälän tilan
Vähä-Kassari RN:o 1:33 mailla.
Mahdollisen laajennuksen syntyessä on edellytetty, että laajennus aloitetaan uuden lietealtaan rakentamisella. Nykyinen lieteallas on useasti
täyttynyt piripintaan.
Hakijan kuuleminen ja hakijalta pyydetyt lisäselvitykset
Hakija on vastineenaan Valkeakosken ympäristöpalveluiden lausuntoon
25.3.2009 ilmoittanut, että maitohuoneen, lypsyaseman ja eläinsuojan
pesuvedet tullaan johtamaan lietesäiliöön tulevan kevään aikana. Myös
öljysäiliöt tullaan tarkastamaan vuoden 2009 aikana.
Vastineessaan hakija on ilmoittanut, että maatalousyhtymä Ahti ja Lauri Seppälän kanssa on tehty esisopimus noin 1,9 hehtaarin lisämääräalan
ostamisesta laajennusta varten. Esisopimus oli vastineen liitteenä.
Hakijalta on saatu lisäselvityksiä paikalla 22.10.2008 suoritetussa tarkastuksessa.
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pirkanmaan ympäristökeskus on tutkinut lupahakemuksen ja myöntää
Jani Salolle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan hakemuksen ja saatujen lisäselvitysten mukaisesti laajennettavalle toiminnalle tilalla Vainio RN:o 8:0 ja tilasta Vähä-Kassari RN:o 1:33 ostettavalla määräalalla Kylmäkosken kunnan Mellolan kylässä.
Ympäristölupa myönnetään maidontuotannon harjoittamiselle laajuudessa 150 lypsylehmää, 65 hiehoa, 10 lihanautaa ja 40 nuorkarjaksi katsottavaa nautaeläintä. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että
lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa.
Vastaus lausuntoihin ja muistutukseen
Valkeakosken ympäristöpalvelut
Ympäristökeskus viittaa lupamääräyksiin. Lietesäiliöiden hajuhaittojen
arvioimisen osalta ympäristökeskus on kuitenkin katsonut, että lietesäiliöiden sijainti ja naudan lietelannalle ominainen nopea kuorettuminen
huomioon ottaen hajuhaittojen arviointi ei ole perusteltua.
Maatalousyhtymä Ahti ja Lauri Seppälä
Laajennuksen sijoittumisen osalta ympäristökeskus viittaa asiaa koskevaan allekirjoitettuun kiinteistökauppaa koskevaan esisopimukseen.
Lietesäiliötilavuuden korvaamisesta fraktiointimenetelmällä ympäristökeskus toteaa, että tämä lupapäätös ei sitä mahdollista. Lietelannan varastointi tapahtuu vuoden varastoimisaikaa vastaavissa lietesäiliöissä.
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Lupamääräykset
Toiminnassa tulee lupahakemuksessa esitetyn lisäksi noudattaa seuraavaa:
1. Toimintaa on harjoitettava siten, että lantaa, tuorerehun puristenestettä tai käsittelemättömiä jätevesiä ei pääse vesiin eikä hallitsemattomasti
maaperään.
2. Eläinsuojan toiminnassa muodostuva lanta on varastoitava vähintään
12 kuukauden varastoimisaikaa vastaavissa lupahakemusasiakirjojen
mukaisissa tiiviissä varastoimistiloissa.
Varastoimistilojen on rakentamistekniikaltaan vastattava maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Nro 100/01 (7.1.2002) mainittuja rakentamismääräyksiä ja ohjeita.
Rakennettavan lietesäiliön salaojitus on perustuttava suunnitelmaan, joka on tarvittaessa esitettävä ympäristökeskukselle. Salaoja on varustettava näytteenoton mahdollistavalla vesipesällisellä tarkastuskaivolla.
3. Tuorerehu valmistetaan asianmukaisiin siiloihin tai pyöröpaaleihin.
Siilot on varustettava ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti mitoitetuilla puristenesteen varastoimistiloilla.
Tuorerehupaalit on varastoitava ja purettava niin, että mahdollista puristenestettä ei pääse vesiin eikä maaperään.
Rehujen käsittely on muutenkin toteutettava niin, että rehujäämien
huuhtoutumista pinta- tai pohjavesiin ei tapahdu.
4. Mahdollinen pilaantunut rehu on varastoitava lannan tapaan asianmukaisissa varastoimistiloissa ja hyödynnettävä lannoitteena pellolla tai
kuljetettava ympäristöluvan omaavaan laitokseen.
5. Maitohuonevedet ja eläinsuojan muut pesuvedet on johdettava lietesäiliöön tai käsiteltävä asianmukaisessa puhdistamossa valtioneuvoston asetuksen 542/2003 mukaisesti vuoden 2009 loppuun mennessä.
Käsittely asianmukaisessa puhdistamossa edellyttää ympäristökeskuksen hyväksymää käsittelysuunnitelmaa.
6. Jos karjaa ryhdytään tulevaisuudessa laiduntamaan tai eläinsuojan
yhteyteen tullaan myöhemmin perustamaan jaloittelutarha, on laiduntaminen ja/tai jaloittelutarha toteutettava siten, että pinta- ja pohjavesien
pilaantumisvaaraa ei synny. Jaloittelutarhaa koskeva suunnitelma on
toimitettava ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi vähintään kaksi kuukautta ennen hankkeen toteuttamiseen ryhtymistä.
7. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannalle
tulee olla jatkuvasti käytettävissä eläinmäärää vastaava peltoala ( vähimmäisvaatimus noin 124 hehtaaria). Ympäristökeskukselle on ilmoitettava muutoksista lannan levitykseen käytettävistä pelloista. Lantaa
voidaan tämän lisäksi toimittaa myös käsiteltäväksi ympäristöluvan
omaavaan laitokseen.
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8. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja levityksessä on
noudatettava valtioneuvoston asetuksessa (931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annettuja määräyksiä ja ohjeita.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä kuljetuskaluston asianmukaisuuteen
liikuttaessa yleisillä teillä. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta naapureille
on otettava huomioon.
Kaivojen ympärille on jätettävä riittävät suojavyöhykkeet, joihin lantaa
ei levitetä.
9. Kuolleet eläimet on toimitettava käsiteltäviksi eläinjätteen käsittelylaitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä, tai hävittää muulla sallitulla tavalla. Kuolleet eläimet on
varastoitava tilalla katetussa ja tiivispohjaisessa tilassa niin, että eläimistä ei aiheudu ympäristöhaittaa eikä vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.
Rehupaalien käärintämuovit ja mahdollinen muu muovijäte on toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräykseen tai ympäristöluvan omaavalle
kaatopaikalle.
Ongelmajätteet (esim. jäteöljyt, akut ja loisteputket, vanhentuneet torjunta-aineet) on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopisteeseen.
10. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava, käsiteltävä ja käytettävä niin, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja
pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden
kunto on tarkastettava vuoden 2009 aikana ja tämän jälkeen riittävän
usein. Haittaeläimiä (esim. rotat ja hiiret) on tarvittaessa torjuttava.
.
11. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon soveltuvilta osiltaan.
12. Lannan varastoimistilat on tyhjennettävä perusteellisesti vähintään
kerran vuodessa. Tällöin on tarkastettava myös varastoimistilojen kunto. Mikäli rakenteissa tai säiliöiden toimintaan liittyvissä laitteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet
korjattava välittömästi.
13. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää
ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Pirkanmaan ympäristökeskukselle.
14. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Vuosittainen yhteenveto kirjanpidosta on pyydettäessä esitettävä Pirkanmaan ympäristökeskukselle. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
6
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-tiedot eläinmääristä,
-tiedot lannan vastaanottosopimuksiin perustuvista lannan sijoituskohteista todellisine toimitettuine lantamäärineen,
-tiedot laidunnuksesta (laitumen pinta-ala, laidunnettu eläinmäärä, laidunnusaika),
-tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista,
-tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista.
15. Eläinsuojan ja lannan varastoimistilojen valmistumisesta on hyvissä
ajoin ennen käyttöönottoa tehtävä kirjallinen ilmoitus Pirkanmaan ympäristökeskukselle mahdollisen tarkastuksen suorittamiseksi.
16. Tuotannon muuttamisesta tai lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Pirkanmaan ympäristökeskukselle.
ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta on asetusta
luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §).
RATKAISUN PERUSTELUT
Pirkanmaan ympäristökeskus katsoo, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen
asetusten vaatimukset ja luvan myöntämisen edellytykset karjasuojan
toiminnalle täyttyvät.
Karjasuoja sijoittuu haja-asutusalueelle, jolla karjataloutta on harjoitettu
pitkään. Suunniteltu laajennus ei merkittävästi lisää ympäristöhaittoja.
Eläinsuojan toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan naapurustolle kohtuutonta haittaa tai rasitusta.
Lupa on myönnetty karjasuojassa pidettävän enimmäiseläinmäärän mukaisesti.
Lupamääräysten perustelut
Suorat päästöt vesiin ja maaperään on karjataloudessa kohtuullisin kustannuksin estettävissä, eikä niitä saa tapahtua tuotantoketjun missään
vaiheessa. (Lupamääräys 1.)
Vuoden laskennallisella varastoimistilavuudella turvataan lantavarastojen riittävyys myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Mahdollisessa vuototilanteessa säiliöiden salaojaverkosto on ensimmäinen paikka, josta vuoto voidaan havaita. Tämän vuoksi on tärkeätä,
7
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että salaojituksesta ollaan selvillä ja salaojavedestä saadaan tarvittaessa
myös näyte. (Lupamääräys 2.)
Tuorerehun puristenesteet ovat vesien kuormitusta koskevilta ominaisuuksiltaan erittäin ongelmallisia. Tästä johtuen puristenesteen pääsy
pinta- ja pohjavesiin on tehokkaasti estettävä. Rehun nesteettömyyteen
ei esikuivauksesta huolimatta voida turvautua. Sääolot saattavat estää
esikuivauksen eikä esikuivatunkaan rehun nesteettömyydestä ole takeita.
Valtioneuvoston asetuksessa 9.11.2000 (7§) todetaan yksiselitteisesti,
että säilörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste on otettava talteen
ja varastoitava tiiviissä säiliössä. Ympäristöministeriön julkaisussa
"Ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998" on säiliöiden
mitoittamiseksi esitetty puristenesteen määräksi vähintään 0,15
m3/rehutonni ja esikuivatun rehun osalta 0,05 m3/rehutonni. (Lupamääräys 3.)
Pilaantunut rehu vastaa mm. ravinnepitoisuuksiltaan lähes lantaa. Tämän vuoksi pilaantuneen rehun varastoimiseen ja jatkosijoittamiseen on
kiinnitettävä huomiota. (Lupamääräys 4.)
Maitohuonevedet sisältävät huomattavia määriä vesistöä rehevöittäviä
ravinteita ja happea kuluttavaa orgaanista ainetta. Lupamääräyksellä on
mahdollistettu lietesäiliöön johtamisen lisäksi myös jätevesien käsittely
puhdistamossa. Asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi edellytetään
ympäristökeskuksen hyväksymää käsittelysuunnitelmaa. (Lupamääräys
5.)
Lypsykarjan kulkuväyliin laitumelle liittyy maaperän ravinnepitoisuuksien merkittävä nousu. Tästä saattaa aiheutua vesien pilaantumista/pilaantumisuhkaa. Tästä johtuen kulkuväylien valumavesiin ja lannan poistomahdollisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Myös laidunnukseen liittyy ravinteiden huuhtoutumista aiheuttava ylilannoitusriski. Fosforilannoituksen keskimääräinen enimmäistaso on
noin 27 kg kokonaisfosforia/hehtaari/vuosi. Lypsylehmän lannan vuotuinen fosforisisältö on noin 18 kg. Hieholla vastaava luku on noin 7
kg.
Jaloittelutarhoihin liittyy suuria vesien kuormittumista koskevia riskejä.
Lupamääräyksellä on haluttu kuitenkin mahdollistaa mahdollinen jaloittelutarhan rakentaminen luvan voimassaoloaikana erilliseen ympäristökeskuksessa hyväksyttyyn suunnitelmaan perustuen. (Lupamääräys 6.)
Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pellolla tarkoitetaan lannan käyttöä siten, että ei tapahdu yliannostusta eikä aiheudu siitä tai virheelliseen ajankohtaan suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Peltoalavaatimus on vähintään yksi peltohehtaari 1,5
lypsylehmää kohden, yksi peltohehtaari neljää yli kahdeksan kuukauden ikäistä nautaa kohden ja yksi peltohehtaari kahdeksaa alle kahdeksan kuukauden ikäistä nautaa kohden. Vaatimus perustuu karjanlannan
keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeri8
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ön ohjeen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998 mukaisesti.
Mahdollisista muutoksista levitykseen käytettävistä pelloista tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, jotta pystytään varmistamaan riittävän lannan levitykseen soveltuvan peltoalan olemassaolo koko lupakauden.
(Lupamääräys 7.)
Lupamääräyksessä on tuotu esille valtioneuvoston asetus maataloudesta
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta ja edellytetty
siinä annettujen ohjeiden ja määräysten noudattamista.
Lantaa joudutaan kuljettamaan pitkiäkin matkoja yleisillä teillä. Tällöin
on erityisen tärkeätä, että kuljetuskalusto on asianmukaisessa kunnossa.
Lupamääräyksessä on haluttu korostaa myös naapureille aiheutuvan hajuhaitan huomioon ottamista lannan levityksessä. Käytännössä tämä
tarkoittaa mm. sääolosuhteiden ja levitysajankohdan huomioimista sekä
nopeaa multausta ja levitysajan jäämistä mahdollisimman lyhyeksi levitettäessä lantaa lähelle asutusta.
Lannan levityksestä saattaa aiheutua yksittäisen kaivon pilaantumisuhkaa, vaikka pelto ei olekaan luokitellulla pohjavesialueella. Tämän
vuoksi levitysalueella mahdollisesti sijaitsevien yksittäisten kaivojen
ympärille on jätettävä riittävä suojavyöhyke käsittelemättä lannalla.
Riittävällä suojavyöhykkeellä tarkoitetaan olosuhteista (maaperä, vietto) riippuvaa noin 30 –100 metrin matkaa. (Lupamääräys 8.)
Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä rajoitetaan
mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten ja eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Kuolleet tai
kuolleena syntyneet nautaeläimet on nykyisin luokiteltu suuririskiseksi
eläinjätteeksi. Hyväksyttyjä suuririskisen eläinjätteen käsittelymenetelmiä ovat tällä hetkellä käsittely eläinjätteen polttolaitoksessa tai suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitoksessa.
Lyhytaikainenkin varastointi tilalla saattaa aiheuttaa lämpöisenä vuodenaikana ympäristöhaittoja, ellei asiaan kiinnitetä huomiota. (Lupamääräys 9.)
Polttoaineiden varastointiin liittyy merkittäviä ympäristöriskejä. Samoin käytettävien kemikaalien (esim. torjunta-aineet) käyttöön ja varastointiin liittyy huomioon otettavia riskejä. Lupamääräys on tarpeen riskien huomioon ottamiseksi toiminnassa (esim. kemikaalien käyttöturvallisuusohjeiden noudattaminen). Haittaeläinten torjunta tarvittaessa
on tarpeen mm. rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen sekä eläinsuojan rakenteeseen aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. (Lupamääräys 10.)
Lupamääräyksellä on haluttu varmistaa mahdollisuus velvoittaa luvan
saaja ottamaan käyttöön mahdollista uutta kehittyvää tekniikkaa luvan
voimassaolo aikana, jos päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman
kohtuuttomia kustannuksia (parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate). (Lupamääräys 11.)
Lannan varastoimistilojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä
varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena.
9
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Varastoimistiloihin liittyy myös rikkoutumisriski. Vahinkojen ennalta
ehkäisemiseksi varastoimistilojen kuntoa on säännöllisesti seurattava.
(Lupamääräys 12.)
Lupamääräyksellä on pyritty varmistamaan tiedonkulku viranomaiselle
tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua
luvan vastaista haittaa. (Lupamääräys 13.)
Toiminnanharjoittajan kirjanpitovelvoite on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta
tarvittaessa saatavien tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten
noudattamista. (Lupamääräys 14.)
Lupamääräyksellä varmistetaan, että lupaviranomaisella on mahdollisuus tarkastaa tarvittaessa rakenteiden luvanmukaisuus. Samalla saadaan tieto myös toiminnan käynnistymisestä. (Lupamääräys 15.)
Lupamääräys on tarpeen, jotta toiminnan muuttamis- tai lopettamistilanteessa voidaan antaa tarvittavat tilanteen edellyttämät määräykset.
Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista.
Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. (Lupamääräys
16.)
LUVAN VOIMASSAOLO
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen toiminta on
aloitettava viiden vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Toiminnan harjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2019 mennessä. Hakiessaan lupamääräysten tarkistamista luvan haltijan on liitettävä hakemukseen muutoin vaadittavien
selvitysten lisäksi selvitys mahdollisuuksista tehostaa toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä.
Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Laajennettua toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä päätös on lainvoimainen.
KORVATTAVA PÄÄTÖS
Tämä päätös korvaa Valkeakosken ympäristöpalveluiden nykyiselle
toiminnalle 27.6.2007 antaman ympäristöluvan.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 6-8, 28, 31, 41- 43, 45- 46, 51, 52, 55,
56, 57, 96- 97, 105 §: t
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 4, 6, 19, 30 §:t
Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 12, 15, 51, 52 §:t
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta (931/2000)
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003)
Maa- ja metsätalousministeriön asetukset eläinjätteen käsittelystä
(1374/2004, 850/2005)
Valtion maksuperustelaki (VmaksupL 150/1992)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ympäristöministeriö on antanut 27.12.2006 asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksen maksutaulukon
mukaan kysymyksessä olevan kokoluokan karjasuojan ympäristölupa
maksaa 1570 euroa.

Osastopäällikkö

Päivi Linho

Tarkastaja

Heikki Uotila

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Luvan hakijalle

Jäljennös päätöksestä

Kylmäkosken kunta
Valkeakosken ympäristöpalvelut (Kylmäkosken ympäristönsuojeluviranomainen)
Suomen ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus niille, joille on ympäristönsuojelulain 38 §:n 2 momentin mukaisesti annettu lupahakemuksesta erikseen tieto.
Pirkanmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Kylmäkosken ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pirkanmaan
ympäristökeskukseen.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, sitä
päivää lukuun ottamatta. Valitus on jätettävä viimeistään 18.5. 2009.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön
viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
päätös, johon haetaan muutosta
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perustein niitä vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)
-

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys
asiamiehen toimivallasta
-

Valituksen toimittaminen ympäristökeskukseen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pirkanmaan ympäristökeskuksen
kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää
postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla)
toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä.
Pirkanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelinvaihde:
telekopio:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Yliopistonkatu 38, Tampere
PL 297, 33101 Tampere
020 610 104
020 610 1600
kirjaamo.pir@ymparisto.fi
ma-pe klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 89 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
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