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ASIA
Päätös maatalousyhtymä Jarmo ja Pekka Uusitalon ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta
ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa 1010 lihasika- ja 250 emakkopaikan
eläinsuojan toimintaa.

LUVAN HAKIJA
Maatalousyhtymä Uusitalo Jarmo ja Pekka
Kavastontie 120, 25460 TOIJA
Liike- ja yhteisötunnus: 9159085-0
Yhteyshenkilö: Jarmo Uusitalo

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Yhdistelmäsikala sijaitsee Kiskon kunnan Kavaston kylässä tilalla Satula RN:o 1:22 yllämainitussa osoitteessa. Sikalan paikka on esitetty liitteenä olevassa sijaintikartassa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristöluvanvaraista:
Ympäristönsuojelulaki 28 § 1 momentti
Ympäristönsuojeluasetus 1 § 1 momentti kohta 11 a

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Lupaviranomaisena on Lounais-Suomen ympäristökeskus:
Ympäristönsuojelulaki 31 § 2 momentti
Ympäristönsuojeluasetus 6 § 1 momentti kohta 10 a

ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle 4.5.2004 saapuneena.
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Toiminnalla on Kiskon terveyslautakunnan 20.5.1975 myöntämä sijoituspaikkalupa ja
9.11.1978 antama päätös luvan voimassaolon jatkumisesta.
Hakemusasiakirjoihin on liitetty yksi peltojen vuokrasopimus ja kahdeksan sopimusta lannan
luovuttamisesta.
Eläinsuoja sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, jolla ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa, eikä seutukaavamerkintöjä tai -varauksia.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Eläinsuoja sijaitsee Kurkelanjoen vesistöalueella (24.031). Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla
pohjavesialueella. Eläinsuojan lähiympäristössä on peltoa, metsää ja vesistöä.
Toiminnasta katsottuna etelässä sijaitsee lähin asuinrakennus noin 350 metrin etäisyydellä.
Toiminnan itäpuolella noin 250 metrin etäisyydellä sijaitsee lähin vapaa-ajan rakennus.
Kavastonjärvi sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä ja Kirkkojärvi noin 1400 metrin etäisyydellä toiminnasta. Sikalarakennuksesta ja lietesäiliöistä on noin 250 metriä Kirkkojärveen laskevaan Kurkelanjokeen.
Kavastonjärvi on seutukaavassa merkitty luonnonsuojelualueeksi. Kavastonjärven kosteikolla
on 1970-luvulla asustanut naurulokki- ja pikkulokkiyhdyskunta, suhteellisen runsaasti vesilintuja sekä harvinaisia yölaulajia. Kavastonjärvi kuuluu lähiympäristön muihin arvokkaisiin
luonnonkohteisiin liittyvänä luonto-kulttuuri -kokonaisuuteen.
Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston mietinnössä (63/1992) Kiskonjoen vesistöä ja
sen edustan merialuetta on mietitty erityissuojelun kohteeksi. Mietinnön mukaan Kiskojoen vesistö on lähellä luonnontilaa oleva monimuotoinen jokikokonaisuus, jossa on uhanalaisia kasvija eläinlajeja, kuten purotaimen. Mietinnössä Kiskonjoen uhkiksi on lueteltu hajakuormitus,
asutus, metsätalous, happamoituminen, loma-asutus ja säännöstely.
Kiskonjoen vesistön luonnontaloudellisessa kehittämissuunnitelmassa (Turun vesi- ja ympäristöpiiri 161/1993) Kiskon Kirkkojärvi ryhmitellään savisameaksi järveksi. Savisameat järvet sijaitsevat peltoalueiden läheisyydessä ja niissä on runsaasti kasvillisuutta ja tiheä kalakanta. Valon niukkuus rajoittaa pohjakasvien menestymistä. Monin paikoin rantaruoikot ovat erittäin
laajalle levinneitä. Planktonin massaesiintymät toistuvat kesäisin mm. Kiskon Kirkkojärvessä.
Vaikka happi voi loppua syvänteissä talvella, järviin tulee yleensä paljon runsashappista lisävettä, että kalakanta selviytyy talven yli. Sameus ja runsas perustuotanto alentavat jonkin verran järvien virkistyskäyttöä. Savisamea järvi on turvassa happamoitumiselta. Ilman kautta tulevat hapot neutraloituvat valuma-alueen maaperässä, ja neutraloivia yhdisteitä on runsaasti
myös järvivedessä.

LAITOKSEN TOIMINTA
Ympäristölupaa haetaan olemassa olevalle 1010 lihasikapaikan ja 250 emakkopaikan eläinsuojan toiminnalle. 144 joutilasemakkopaikkaa ovat kuivikepohjalla. 50 joutilasemakkopaikkaa, 56 emakkopaikkaa ja 250 vieroitetun porsaan paikkaa ovat lietelannalla. Kaikki lihasikapaikat ovat lietelannalla.
Tilalla on kolme kattamatonta lietesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 1300, 1300 ja 800 m3. Lietekuiluja on yhteensä noin 165 m3. Lietteen ja sadeveden varastointitilaa on yhteensä noin 3565
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m3. Lietesäiliöt täytetään alta päin. Lietekuilut toimivat padotuksella. Eläinsuojan wcvedet ja pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Kuivikepohjan pinta-ala on 180 m2 ja kuivikkeen
paksuus on noin 0,7 metriä. Kuivikepohjan tilavuus on tällöin noin 126 m3.
Kuivikemateriaalina käytetään sahanpurua ja kuivitetun alueen pohjan ja reunojen materiaali
on betoni. Kuiviketta käännetään noin 50 kertaa vuodessa ja kuivikepohja vaihdetaan kerran
vuodessa, yleensä syksyisin. Kuivikepohja varastoidaan tilan 150 m2:n kompostointialustassa,
jossa on 1 – 2 metrin reuna kolmella sivulla. Kompostointialustassa on vietto alustan keskiosaan päin. Varastoitava kuivikepohja peitetään pressulla ja luovutetaan jo lyhyen varastoimisajan jälkeen vastaanottajalle.
Kuivikepohja myydään lähialueen viljelijälle ja siitä on monivuotinen sopimus. Hakijalla on
levitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa 304,61 hehtaaria, josta omaa peltoa on 92,04 hehtaaria, vuokrapeltoa 8,57 hehtaaria ja sopimuspeltoa 204 hehtaaria. Osa hakijoiden omista pelloista sijaitsee Kurkelanjoen varrella. Pelloilla on jätetty 10 metrin lannalla levittämätön suojakaista Kurkelanjokeen.
Tilalla olevien polttonestesäiliöiden yhteistilavuus on 24 200 litraa, josta ns. farmarisäiliöiden
tilavuus on noin 9000 litraa. Säiliöissä on pumppu. Polttonestesäiliöt on sijoitettu kestävälle betonialustalle. Jäteöljyä ja muita öljytuotteita varastoidaan betonipohjaisessa hallissa.
Tilalla on yksi oma kaivo ja tila käyttää kahta kylän yhteistä kaivoa sekä lisäksi tilalla on erillinen kaivo eläinsuojien pesua varten.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Toiminnassa syntyviä päästöjä voivat olla päästöt ilmaan ja ravinnepäästöt vesistöön. Hakijan
mukaan vesistöön ei kuitenkaan arvioida syntyvän ravinnepäästöjä, koska lannan levitys suoritetaan letkulevittimellä ja suurin osa lannasta levitetään keväällä oraille sekä syksyisin syysviljalle. Ilmapäästöjä saattaa syntyä eläinsuojan ilmanvaihdosta ja lantavarastoista lietelannan sekoituksen aikana lannan levityksen lisäksi. Päästöjä vesistöön ja pohjavesiin estetään varastoimalla lietelanta vesitiiviissä lietesäiliöissä. Hajuhaittaa pyritään vähentämään täyttämällä lietesäiliöt alta päin.
Hakemuksen mukaan lietelannassa on ravinteita selvästi MMM:n ohjearvoja vähemmän, koska
sade- ja pesuvedet laimentavat lantaa. Sade- ja pesuvesien määrästä huolimatta lietelannan levitysalat ovat pieniä ja voimassa olevien ympäristötukiehtojen mukaisesti levitysmäärät ovat
yleensä noin 15 – 20 m3 hehtaarille. Huuhtoutumien määrää on vähennetty levittämällä lannasta suurin osa keväällä eli 70 % ja 30 % syksyllä.
Hakijan mukaan kustannustehokkaimpana ratkaisuna eläinten ruokintaa pyritään tarkentamaan
nykyisestään tietokoneohjatulla ruokkijalla. Hakemuksen mukaan lietelantajärjestelmän käytön
syynä on pääasiassa ravinnehävikkien määrän pysyminen vähäisenä ja lietteen levittämisen
olevan tällöin tarkempaa ja tasaista nykyaikaisella letkulevittimellä.
Öljyvahingot ehkäistään ennakolta käyttämällä tähän tarkoitukseen hyväksyttyjä säiliöitä ja
tarkistamalla niiden kunto riittävän usein. Melua syntyy mm. toiminnan kannalta tarpeellisesta
liikenteestä: eläin-, rehu- ja lietekuljetuksista. Kuljetuksia on yli 400 vuodessa.
Tilalla kuolleet eläimet annettaan keräilijälle, joka toimittaa ne asianmukaiseen käsittelyyn.
Ongelmajätteet, kuten mm. jäteöljy ja akut toimitetaan ongelmajätekeräykseen. Hakemuksen
mukaan palava jäte poltetaan tilan lämmityskattilassa. Sekajätteet viedään vastaanottopisteeseen, josta ne toimitetaan kaatopaikalle.
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Lupahakemusta on täydennetty 12.5.2004.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Kiskon kunnan virallisella ilmoitustaululla 28.6.2004
– 28.7.2004 ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen virallisella ilmoitustaululla 23.6.2004 –
23.7.2004. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomat -lehdessä
30.6.2004. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Kiskon kunnanvirastossa ja LounaisSuomen ympäristökeskuksessa. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille.
Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset
Toiminnan sijaintipaikalla on suoritettu lupahakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus
23.11.2004. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin.
Lausunnot
Kiskon kunnanhallituksen 16.8.2004 (125 §) antaman lausunnon mukaan kunnanhallituksella ei
ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.
Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän vs. terveystarkastajan 27.7.2004 antamassa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:
- Tila ja pellot eivät sijaitse pohjavesialueella.
- Hakemuksen mukaan lietelantaan lisätään ravinteita sitovaa ja hajua poistavaa ainetta.
- Hajuhaitan syntymisen vähentämiseksi lantaa ei tule levittää viikonloppuisin tai pyhä- ja
juhlapäivinä tai niiden aattoina.
Kiskon kunnan ympäristö- ja lupalautakunta on 26.8.2004 (13 §) antamassaan lausunnossaan
todennut mm. seuraavaa:
- Laitoksen toiminnassa tulee noudattaa hyviä viljelymenetelmiä ja parasta käyttökelpoista
tekniikkaa.
- Lietevarastojen tulee olla vesitiiviitä ja varastojen sekä kourujen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan niiden kunto.
- Lanta on levitettävä pelloille sulan maan aikana, ensisijaisesti keväällä ja levitystyössä on
noudatettava erityistä huolellisuutta. Lannan levitysajankohtaa ja levityslohkon sijaintia valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristön viihtyisyystekijät ja mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta. Lisäksi on huomioitava riittävän leveät suoja-alueet, talousvesikaivojen, vesistöjen
sekä lasku- ja valtaojien varsilla.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta on jätetty kolme muistutusta tai mielipidettä:
21.7.2004 saapuneessa ja 15.6.2004 allekirjoitetussa yksityishenkilöiden (17 allekirjoittajaa)
kannanotossa pyydetään ottamaan huomioon lannan levityksestä kasvustoon aiheutuvat haitat,
koska levitystyön aikana ja sen jälkeen, olosuhteista riippuen, hajuhaitat ovat suuria läheisyy-
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dessä asustaville ihmisille. Lisäksi kannanotossa ollaan huolissaan lannan aiheuttamasta
haitasta läheiseen Kurkelanjokeen.
22.7.2004 saapuneessa ja 21.7.2004 Kiskon vesistöjen hoitoyhdistys ry:n allekirjoittaneessa
mielipiteessä todetaan seuraavaa:
- Kiskon vesistöjen hoitoyhdistys ry:n toiminnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää niitä
toimia, jotka parantavat Kiskonjoki-vesistön tilaa. Kirkkojärven, Kurkelanjoen ja Anerionjoen valuma-alueen maatalous aiheuttaa merkittävän ravinnekuormituksen kyseiseen vesistöön. Yhdistys pitää tärkeänä ja kannustaa viljelijöitä hyödyntämään erityisympäristötuen
antamia mahdollisuuksia ja muodostamaan suojavyöhykkeitä vesistöihin rajoittuville pelloille.
- Kiskon vesistöjen hoitoyhdistys on käsitellyt hallituksen kokouksessa 21.7.2004 kyseisen
sikalan aiheuttamia riskejä Kirkkojärven valuma-alueella. Hallitus toivoo, että lannan varastoinnin ja erityisesti keväisin oraille suoritettavan levitystyön suhteen noudatetaan erityistä huolellisuutta, varsinkin silloin kun toimitaan vesistöihin rajoittuvilla peltolohkoilla.
Hallitus on sitä mieltä, että ainoa oikea tapa on käyttää lanta pellolla kasvien ravinteeksi,
kunhan ympäristönäkökohdat otetaan huomioon.
22.7.2004 saapuneessa ja 22.7.2004 allekirjoitetussa yksityishenkilöiden (kaksi allekirjoittajaa)
vaatimuksessa mainitaan seuraavaa:
- Allekirjoittaneet omistavat rantatontin Kiskon Kirkkojärvessä Haudenokassa (Siniranta
RN:o 1:149).
- Kiskon Kirkkojärvi kuuluu Kiskonjoen vesistöön, joka on nimetty erityistä suojelua vaativaksi vesistöksi (komitean mietintö 1977:49). Vesistö on niinikään valittu erityistä suojelua
vaativaksi YM:n erityissuojelutyöryhmässä (1922) ja alueeseen kuuluu useita Natura 2000
–suojelukohteita.
- Vesistölle on laadittu luonnontaloudellinen kehittämissuunnitelma (vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisu 161/1993), jossa esitetään toimenpiteet mm. vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi. Erityisesti on kiinnitetty huomiota hajakuormitukseen, sillä vesistön
ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maatalous. Kiskon Kirkkojärven kuormituksesta on
tehty vuonna 1993 selvitys (Turun vesi- ja ympäristöpiiri, moniste). Suurimmat ravinnekuormat tulevat järveen pelloilta (sis. lannan levityksen) Kurkelanjärven muodostaessa suurimman lähteen.
- Kiskon Kirkkojärven heikko tila on herättänyt järven asukkaat vesiensuojeluun ja järvellä
toimii Kirkkojärven suojeluyhdistys, joka on pyrkinyt kunnostamaan järveä mm. hoitokalastuksin ja vesikasvien niitoin. Kirkkojärven tilan parantamisessa on kuitenkin sen valuma-alueelta tulevan kuormituksen pysyvä vähentäminen ensisijaista (Turun vesi- ja ympäristöpiirin moniste).
- Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n Kirkkojärven vuotta 2003 koskevan
tarkkailun mukaan Kirkkojärven veden käyttökelpoisuus oli rehevyydestä ja sinilevien
esiintymisestä johtuen pääosin huono, missä tilassa järvi on ollut myös aiemmin 2000luvulla.
- Edellä esitettyyn viitaten vaadimme, että yhtymän ympäristöluvassa otetaan tarkasti huomioon vesistön luonnontaloudellisessa kehittämissuunnitelmassa (1993) esitetyt suositukset
karjataloudelle. Lantaa peltoon levitettäessä on erityisesti otettava huomioon riittävän leveät suojavyöhykkeet vesistöjen varsille ja lannan käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava parasta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Tämä on erityisen tärkeää. Levitetäänhän tilalta vuodessa noin 3000 kuutiota eli 250 kuormaa lietelantaa erityissuojelun vesistön
varsille vuosittain hakemuksen mukaan.
- Toteamme lopuksi, että ko. kuulutus oli kuulutettuna Kiskon kunnan ilmoitustaululla
23.6.2004 lähtien ja että kunnanvirasto oli lähes koko heinäkuun kiinni. Hakemusasiakirjat
olivat kuulutuksen mukaan nähtävänä kunnanvirastossa, mihin allekirjoittaneet päästettiin
niihin tutustumaan pyynnöstä. Menettely ei vastaa julkisten kuulutusten käsittelytapaa ja se
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hankaloittaa mielestämme ranta-asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia järvensä tilan
parantamiseksi.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijalle on varattu tilaisuus vastineen jättämiseen annettujen lausuntojen, muistutusten tai
mielipiteiden johdosta. 16.9.2004 saapuneessa vastineessa hakijat ovat antaneet vastineen koskien lausuntoa ja siinä mainittua lannan levitysajankohtaa. Vastineessa on mainittu seuraavaa:
- Lantaa levitetään normaalisti vain arkipäivinä ja tällä hetkellä käytettävä levitystekniikka
on putkilevitys kasvustoon.
- Tutkimuksissa lietelannan lannoitusvaikutus on yleensä osoittautunut heikommaksi kuin
väkilannoitteen (esim. Kemppainen 1989; Leinonen ym., 1998; Lyngstad ja Tveitnes,
1996). Keskeinen syy lietelannan väkilannoitetta heikompaan lannoitusvaikutukseen lienee
ammoniakin haihtuminen pintaan levitetystä lannasta, minkä kautta voidaan menettää yli
puolet kesällä levitetyn lietelannan liukoisesta typestä (Elmqvist ym., 1997; Joki-Tokola
ym., 1998).
- Levittämällä liete putkilevittimellä kasvustoon on saavutettu vastaavia satoja kuin levittämällä lietelanta pinnalle ja multaamalla se tunnin kuluessa levityksestä (Kapuinen 1997,
Kapuinen, julkaisematon aineisto). Etuna on, että kylvötöiden eteneminen ei häiriinny.
Lannanlevityksen suuri työnmenekki siirtyy myöhempään vähemmän kiireiseen ajanjaksoon ja tiivistymiselle altis märkä pohjamaa on ehtinyt kuivua. Menetelmällä ei kuitenkaan
saavuteta vastaavia satoja kuin väkilannoitteella rinnastettaessa lietteen liukoinen typpi väkilannoitteen typpeen. Osasyynä tähän on typen tappiot ammoniakkina (Mattila 2001), mutta myös ravinteiden jääminen kasvien saannin kannalta epäedulliseen paikkaan, muokkauskerrosten yläosaan.
- Typen tappioita ei voida korvata väkilannoitetyppitäydennyksellä maatalouden ympäristötukiohjelman puitteissa (MMM 1995a, 1995b, 1996, 1997, 2000). Lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti ammoniakkitappioiden suuruuteen, mikä tekee kasvustoon
levityksen lannoitusvaikutuksesta vaikeasti ennustettavan.
- Kasvusto tulee siis olla riittävän isoa ammoniakkitappioiden välttämiseksi. Me olemme
aloittaneet lietteen levityksen oraiden ollessa noin 15 cm korkeita. Levityksen siirtyessä
myöhäisempään ajankohtaan lietteen levitys lisää tallaus- ja laatutappioita sekä jälkiversontaa, joka nostaa kuivatuskustannuksia.
- Yhteenvetona voidaan siis todeta, että vaikka lietteen oraalle levitys tasaa työhuippuja,
mutta silti levitysajankohdan valinta on aina kompromissi ravinteiden haihtumisen ja tallaus- yms. tappioiden välillä. Kuten tämän kesäinen sää osoitti levityspäivien määrä voi ilmoista johtuen supistua huomattavasti. Täten toivomme, ettei lauantaina tapahtuvaa levitystä viranomaismääräyksillä kokonaan kiellettäisi, vaan se sallittaisiin tarvittaessa.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Lounais-Suomen ympäristökeskus myöntää maatalousyhtymä Jarmo ja Pekka Uusitalon olemassa olevalle 1010 lihasikapaikan ja 250 emakkopaikan eläinsuojan toiminnalle Kiskon kunnan Kavaston kylässä tilalla Satula RN:o 1:22 ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen luvan.
Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ellei seuraavissa lupamääräyksissä
toisin määrätä. Ikäjakaumakohtaisia eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa.
Vastaus vaatimuksiin ja lausuntoihin
Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n mukaan ympäristönsuojelulain tarkoittama luvanvarainen
toimintakokonaisuus muodostuu pääasiallisesta toiminnasta ja samalle toiminta-alueelle sijoitetusta, sitä palvelevista toiminnoista, jos ne muodostavat teknisesti ja tuotannollisesti kokonai-
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suuden, jonka ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä. Lounais-Suomen ympäristökeskus katsoo, että eläinsuojien lannan levitykseen käytettäviä peltoja
ei lueta toimintakokonaisuuteen.
Lounais-Suomen ympäristökeskus toteaa, että eläinsuojan ympäristölupa koskee eläintenpitoa
tuotantorakennuksessa sekä siihen liittyen lannan varastointia. Sen sijaan lannan levitys pelloille ei ympäristönsuojeluasetuksen perustelumuistion 1 luvun kohdasta 11 lausutun mukaan kuulu luvanvaraiseen toimintaan. Lupaharkinnassa otetaan huomioon toiminnanharjoittajan lannan
levitykseen käytettävissä oleva peltoala harkittaessa eläinmäärän hyväksyttävyyttä. Lannan levitystä puolestaan säätelee valtioneuvoston asetus (931/2000) maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyn estämiseksi sekä maatalouden ympäristötuen ehdot niillä tiloilla, jotka
kuuluvat ympäristötukijärjestelmään. Em. asetus ja tukiehdot määräävät mm. pelloille levitettävän lannan määrän ja ojiin sekä vesistöihin rajoittuvien peltojen lannalla levittämättä jätettävien suojakaistojen leveyden.
Lounais-Suomen ympäristökeskus katsoo, että lietelannan levityksen aikainen hajuhaitta on
lyhytaikaista ja osittain satunnaista. Hakijalla on lannan levitysalaa huomattavasti vaadittua vähimmäisalaa enemmän. Osa lannan levityspelloista sijaitsee Kurkelanjoen varrella. Lietelanta
levitetään letkulevitintekniikalla kasvustoon ja mm. Kurkelanjoen valtaojaan jätetään VNA nro
931/2000 mukainen riittävä suojaetäisyys lannalla levittämättä.
Ympäristönsuojelulain 37 §:n mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava
niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia
lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Koska lannan levitys pelloille ei ole eläinsuojan toimintakokonaisuuteen kuuluvaa toimintaa,
eivät lannan levitysalueiden lähiasukkaat ole em. lain tarkoittamia eläinsuojan lupa-asiaa käsiteltäessä asianosaisia.
Ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta
kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla ja alueellisen ympäristökeskuksen on samoin kuulutettava lupahakemuksesta ilmoitustauluillaan. Kunnanviraston ollessa kiinni kesälomien ajan asiakirjoihin on päässyt tutustumaan päivystävien
virastojen kautta. Menettely täyttää sille laissa asetetut vaatimukset.
Laitoksen vaikutusalueella ei sijaitse Natura 2000 –verkostoon kuuluvia alueita. Lausunnoissa
ja muistutuksissa esitetyt muut vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.
Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely
1. Eläinsuojasta syntyvä lietelanta, pesuvedet ja muut jätevedet on varastoitava vesitiiviissä
lannan varastointitiloissa. Lietelantasäiliöt tulee täyttää alta päin. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on estettävä. Lietesäiliöiden tulee olla katettuja sellaisella
katteella, joka riittävästi estää hajuhaittojen syntymistä. Käytettävissä tulee olla niin paljon
lannan säilytystilaa, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertyvä lanta eli
lietelannan varastointitilaa 2928 m3 ja kuivikepohjan varastointitilaa vähintään 346 m3. Lisäksi kattamattoman lietesäiliön tilavuuteen on lisättävä säiliökorkeutta 300 mm ja kattamattoman kuivikelantalan tilavuuteen on lisättävä 0,1 m3 neliömetriä kohti sadannasta kertyvän vesimäärän varastointiin.
Kuivikepohjan vaihto ja peltoon levitys on tehtävä kasvukauden aikana tai syksyllä kynnön
alle. Mikäli tämä ei ole mahdollista tai kuivikepohjaa halutaan välivarastoida, tulee se tehdä
asianmukaisessa lantalassa.
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2. Lantavarastot on tyhjennettävä vuosittain. Lantavarastojen kunto on tarkistettava
tyhjennyksen yhteydessä ja lantavarastojen kuntoa on muutoinkin tarkkailtava. Lantavarastoissa olevat puutteet on korjattava välittömästi.
3. Eläinten pito, eläinsuojien ilmanvaihto sekä lannan käsittely ja varastointi on järjestettävä
siten, että niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa ja ettei toiminnasta kiinteistöllä aiheudu naapureille kohtuutonta rasitusta.
Mikäli hajuhaittoja ilmenee toiminnanharjoittajan suorittamista toimenpiteistä huolimatta,
niin hajuhaitta tulee arvioida ja hajuhaitan torjuntaa tulee tehostaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Sikalarakennuksista ja lantavarastoista ei saa syntyä lannan, virtsan ja jätevesien valumia
pinta- ja pohjavesiin. Toiminnan kiinteistön kuivatusvesien poisjohtaminen on järjestettävä
siten, että lannan, virtsan ja jätevesien pääsy ojiin ja vesistöön on mahdollista estää myös
onnettomuustilanteissa. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden johdosta joutunut lanta
on välittömästi korjattava talteen.
4. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Rakenteiden ja
laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei lannan käsittelyn, lantavarastojen tyhjennysten,
lannan siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja tai valumia. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä.
5. Lanta, virtsa ja jätevedet on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla käytettävissä luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään 175 hehtaaria.
6. Kohtuuttoman hajuhaitan syntyminen naapureille tulee estää mm. välttämällä lannan käsittelyä ja levitystä yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana.
7. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille ja vesistöjen sekä lasku- ja valtaojien
varsille jätettävä riittävän leveät suoja-alueet, joille ei levitetä lantaa.
8. Lantaa ei saa levittää luokitelluille pohjavesialueille.
Jätteet ja yleinen siisteys
9. Tilalla kuolleet tuotantoeläinten ruhot ja muut eläinperäiset tuotteet, joita ei ole tarkoitettu
ihmisravinnoksi ja joka on muuta kuin lantaa, on toimitettava mahdollisimman pian käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty.
Ruhojen ja muiden eläinperäisten tuotteiden välivarastointi tulee järjestää toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla. Varastoinnista mahdollisesti syntyvät jätevedet tulee kerätä talteen ja hyödyntää peltolannoituksessa tai käsitellä muulla Lounais-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Varastointipaikka tulee sijoittaa siten, että siitä ei aiheudu haju- tai esteettisyyshaittaa naapureille.
10. Haittaeläimiä tulee tarvittaessa torjua rehuhygieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan
rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.
11. Ongelmajätteet tulee toimittaa ongelmajätekeräykseen.
12. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi.
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13. Toiminnanharjoittajan on valvontaviranomaisen pyynnöstä esitettävä kirjanpito toiminnassaan syntyneiden jätteiden määristä, lajista ja niiden toimituspaikoista ja –päivämääristä.
14. Toiminnasta ei saa aiheutua roskaantumista tai epäsiisteyttä.
Raportointi
15. Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä edellistä kalenterivuotta koskeva raportti eläinsuojan toiminnasta ja päästöistä. Yhteenvetoraportin tulee
sisältää vähintään seuraavat tiedot:
- tiedot eläinmääristä;
- tiedot lantamääristä, levitysaloista ja muista mahdollisista lannan toimituspaikoista;
- tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista;
- tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista
tilanteista.
Muut määräykset
16. Toiminnanharjoittajan tulee seurata alan parhaiden käyttökelpoisten tekniikoiden ja käytäntöjen kehittymistä ja varauduttava laitoksen oloihin soveltuvan tällaisten taloudellisesti toteuttamiskelpoisten tekniikoiden ja käytäntöjen käyttöönottoon.
17. Polttoaineita, kemikaaleja, ongelmajätteitä, jätteitä, raaka-aineita ja tuotteita on käsiteltävä
ja varastoitava siten, että niiden päätyminen pohjaveteen ja pintavesiin estetään, sekä että
ne eivät myöskään aiheuta maaperän pilaantumisen vaaraa. Kemikaalien varastoinnissa ja
käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjetta.
Polttoaineita ja öljyjä on varastoitava tiiviissä säiliöissä tarkoitukseen soveltuvalla tiiviillä
ja kestävällä alustalla. Polttonestevarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden
kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Maatalouskoneissa käytettävän polttoöljyn varastointiin tarkoitetuissa polttonestesäiliöissä tulee olla lapon estolaitteisto. Polttonestesäiliöiden
täytön aikaiset ylitäytöt tulee estää säiliöihin asennettavilla ylitäytön estolaitteilla tai tulee
varmistaa, että polttoainetoimittajalla on ylitäytön estolaitteisto. Polttonestesäiliöt tulee varustaa lukituksilla.
18. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on ilmoitettava
välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi.
19. Ympäristöluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle
toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan olennaisista muutoksista. Toiminnan keskeytyessä toiminnassa varastoidut lanta ja jätteet tulee toimittaa
asianmukaiseen hyötykäyttöön tai keräykseen viipymättä tai viimeistään 12 kuukauden kuluessa keskeytymisestä.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupapäätöksen perustelu
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Toimittaessa hakemuksessa ja lupamääräyksissä esitetyllä tavalla toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupapäätöstä annettaessa on otettu huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään.
Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti laitoksen 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. Toimintaa ei ole sijoitettu kaavan
vastaisesti. Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden
hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.
Toimittaessa hakemuksessa esitettyjen tekniikoiden ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytäntöjen mukaista. Alalla on BREF -asiakirja parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta kotieläintaloudessa (BAT –raportti 2002).
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräykset 1 – 8 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan ja jätevesien varastointi,
käsittely ja hyödyntäminen eivät aiheuta vesistökuormitusta, pinta- tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, eivätkä kohtuutonta haittaa naapureille. Lannan käsittelyssä ja varastoinnissa
tulee noudattaa MMM:n rakentamismääräyksiä ja –ohjeita kotieläinrakennusten ympäristönhuollosta C4 sekä BREF -asiakirjaa parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta kotieläintaloudessa (BAT –raportti, 2002). Lisäksi tulee noudattaa VNA nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Kelluvalla tai kiinteällä katteella katettu
lietesäiliö hajuhaittojen syntymisen ehkäisemiseksi on parhaan käytettävissä olevan tekniikan
vaatimusten mukaista alalla. Vesistöihin joutuvien ravinteiden ja orgaanisen aineen kokonaismäärään vaikuttavat lannan ja virtsan varastointi- ja levitystapa. Lantaa ja virtsaa voi joutua vesistöön puutteellisista varastoista tai pelloilta huuhtoutumalla, ja niiden ravinteet aiheuttavat
vesistössä rehevöitymistä. Lannan varastointia varten on annettu suoria määräyksiä ja lannan
levitystä koskevat määräykset on annettu VNA:n nro 931/2000 ohjeiden mukaisiksi.
Lupamääräys 1 on annettu, jotta estetään ylimääräisten vesien pääsy lannan varastointitiloihin
ja siten varastointitilojen ennenaikainen täyttyminen. Toiminnassa syntyy lietelantaa 2928 m3
vuodessa ja kuivikelantaa 346 m3, josta 126 m3 voidaan varastoida kuivikepohjassa. Onnistuneesti kompostoidun kuivikepohjan määrä on asetuksen mukaista lantamäärää pienempi.
Lantavarastotilaa tulee kuitenkin olla riittävästi sen varalle, että kompostointi ei onnistu. Rakentamismääräysten ja ohjeiden mukaan kuivikepohjaa ei voida kokonaan huomioida 12 kk:n
aikana tarvittavana lantavarastotilana, koska pinta-alavaatimuksena on vähintään 2,5
m2/joutilas emakko. (VNA nro 931/2000 ja rakentamismääräykset ja ohjeet C4.)
Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä (lupamääräys 2) varmistetaan VNA:n nro
931/2000 mukaisen lantavarastojen hyötytilavuuden säilyminen ja samalla niiden rakenteet
voidaan tarkastaa vähintään silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.
Lupamääräyksellä 3 toiminnanharjoittaja velvoitetaan huolehtimaan lannan varastointitilojen
tiiviydestä ja varautumaan lantavarastojen rikkoutumisista johtuvien ympäristöonnettomuuksien minimointiin. Lupamääräyksellä pyritään vaikuttamaan toiminnasta mahdollisesti aiheutuvan kohtuuttoman hajuhaitan vähentämiseen.
Rakenteiden ja laitteiden tulee olla asianmukaisia, jotta lannan ja jätevesien varastoinnista ja
käsittelystä aiheutuvat päästöt ympäristöön voidaan estää tai vahinkotilanteissakin minimoida
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(lupamääräys 4). MMM:n rakentamismääräysten- ja ohjeiden C 4 mukaan lantavarastoissa tulee olla kuiva ja kovapohjainen kuormauslaatta. Kuormauslaatalla lannan kuormaaminen voidaan suorittaa siten, että valumien syntyminen voidaan estää.
Peltoalavaatimus (lupamääräys 5) perustuu mm. lannan keskimääräiseen ravinnesisältöön ja
peltoviljelykasvien keskimääräiseen lannoitustarpeeseen (YM:n ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998 ja VNA nro 931/2000). Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissään riittävästi peltoalaa toiminnassaan syntyvän lannan hyödyntämiseen.
Levityksestä aiheutuvaa hajuhaittaa voidaan vähentää suorittamalla multaus mahdollisimman
nopeasti, mielellään neljän tunnin sisällä levittämisestä. Levittämällä lanta suoraan kasvustoon
letkulevitintekniikalla varsinaista multausta ei suoriteta. Lannan käsittelemisestä ja levittämisestä aiheutuvaa hajuhaittaa voidaan vähentää välttämällä käsittelyä ja levitystä ajankohtina
(juhlapäivät, koulujen yms. juhlatilaisuudet), jolloin siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa levityspeltojen naapureille. Lannan käsittely, kuten lietelannan sekoitus ja lantavaraston tyhjennys aiheuttavat hetkellistä hajuhaittaa lantavarastojen ympäristössä. Yleisesti lannan levityksestä ei saa
aiheutua kohtuutonta rasitusta naapureille, joten lannan levityksessä tulisi myös ottaa huomioon levityspellon sijainti ja etäisyys häiriintyviin kohteisiin. (Lupamääräys 6.)
Levittämällä lanta pääsääntöisesti keväällä ennen kylvöä ja kesantopellolle vasta välittömästi
ennen kylvöä tai nurmen perustamista ja jättämällä peltojen viereisten vesistöjen rannoille, lasku- ja valtaojien varsille sekä talousvesikaivojen ympärille suoja-alueet voidaan ravinteiden
pääsyä pinta- ja pohjavesiin ehkäistä sekä estää kohtuuttoman haitan syntyminen naapureille.
Lupamääräyksessä 7 mainitut suoja-alueet perustuvat VNA:een nro 931/2000, jonka mukaan
typpilannoitus on kielletty viidestä kymmeneen metriä lähempänä vesistöä pellon keskimääräisestä kaltevuudesta riippuen. Asetuksen ohjeen mukaan talousvesikaivojen ympärillä suositellaan käyttämään vähintään 30 - 100 metriä suoja-aluetta maastosta, maalajista ja kaivon rakenteesta riippuen.
Lupamääräys 8 on annettu, koska lannan käyttöä peltolannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla ei voida hyväksyä siitä aiheutuvan pohjavesien pilaantumisen riskin vuoksi.
Lupamääräys 9 on annettu, koska suurehkon eläinsuojan toiminnassa syntyvien kuolleiden
eläinten määrä on oleellinen ja siten naapuruussuhdelain tai ympäristönsuojelulain mukaisen
haitan syntyminen voidaan estää käsittelemällä raadot asianmukaisesti. Päätöksessä raatojen
polttaminen on otettu huomioon ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain kannalta. Sivutuoteasetuksen mukainen raatojen polttaminen hyväksytetään terveydensuojeluviranomaisella.
Määräystä annettaessa on otettu huomioon asetus (Ey) N:o 1774/2002. Yleisesti mm. sivutuotteiden - kuten eläinten ruhojen - varastointi, käsittely, keräily ja kuljetus järjestetään terveydensuojeluviranomaisen (eläinlääkäri) hyväksymällä tavalla. Eläinraatojen käsittelyä koskee myös
MMM:n asetus (1022/2000).
Haittaeläinten torjunnalla (lupamääräys 10) estetään haitallisten ympäristövaikutusten, kuten
terveys-, ympäristö-, epäsiisteys- ja viihtyisyyshaitan syntyminen. Haittaeläimillä tarkoitetaan
mm. rottia, hiiriä, kärpäsiä, muita haitallisia hyönteisiä ja tuholaisia.
Lupamääräykset 11 - 14 on annettu jätelain perusteella. Ongelmajätteiden, kuten mm. jäteöljyn, akkujen ja loisteputkien asianmukaisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn voidaan estää niistä aiheutuvien terveyteen ja ympäristöön
kohdistuvien haittojen syntyminen. Hyödyntämiskelpoisia jätteitä ovat mm. paperi-, pahvi-,
muovi-, metalli- ja lasijäte. Jätelain mukaisen roskaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa
jättää roskaa, likaa, käytöstä poistettua konetta tms. siten, että siitä voi aiheutua mm. vaaraa tai
haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä. Jätemäärien seuranta on annettu tarpeellisen valvonnan toteuttamiseksi.
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Toiminnan raportointia koskeva lupamääräys 15 on annettu viranomaisten toimintaa koskevan
tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamiensa tietojen
avulla viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja annetun luvan noudattamista.
Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään
parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Lupamääräyksellä 16 velvoitetaan toiminnanharjoittajaa seuraamaan alan tekniikan ja
käytäntöjen kehittymistä.
Lupamääräys 17 on annettu yleisesti sen varmistamiseksi, että mm. vaaralliset ja haitalliset
aineet varastoidaan ja käsitellään toiminnassa niin, että niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle ja ettei niistä myöskään aiheudu naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta. Polttonestesäiliöitä koskevat määräykset on annettu, jotta mahdolliset vuodot
havaitaan välittömästi ja että säiliöiden vaurioitumisen vaara (mm. routa ja liikenne) on mahdollisimman vähäinen sekä että letkuvaurio tai täytön epäonnistuminen ei aiheuta maaperän tai
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Määräystä annettaessa on otettu huomioon laki maa-alueilla
tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta nro 378/1974.
Lupamääräykset 18 – 19 on annettu mm. valvontaan liittyvinä asioina. Toiminnan keskeyttäminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet
poistetaan.

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus ympäristölupaviranomaiselle 31.12.2014 mennessä. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen
on ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin perusteella haettava lupa.
Jos asetuksella annetaan tämän päätöksen määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
Korvattava päätös
Tämä päätös korvaa Kiskon terveyslautakunnan 20.5.1975 myöntämän sijoituspaikkaluvan ja
9.11.1978 antaman päätöksen luvan voimassaolon jatkumisesta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 2, 4 – 8, 28, 35 – 38 §, 41 – 43, 45, 46, 52, 55, 56, 62, 65, 81,
83, 96, 97 ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 4, 19, 30 ja 37 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
Jätelaki (1072/1993) 2, 4, 6, 12, 15, 19, 51 ja 54 §
VNA nro 931/2000

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

13/14
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 1200 euroa. Maksun suuruus
perustuu ympäristöministeriön asetukseen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1237/2003) ja sen liitteenä olevaan maksutaulukkoon.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Maatalousyhtymä Uusitalo Jarmo ja Pekka
Kavastontie 120, 25460 TOIJA

Jäljennös päätöksestä
Kiskon kunnanhallitus
Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymä
Kiskon ympäristö ja –lupalautakunta
Suomen ympäristökeskus
Muistutuksen ja mielipiteen jättäneet
Ilmoitus päätöksestä
Asianosaiset
Muistutuksen ja mielipiteen jättäneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä
Kiskon kunnan ilmoitustaulu
Salon Seudun Sanomat

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä
perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus tähän
päätökseen on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
Valitusosoitus on liitteenä.

Vanhempi insinööri

Heikki Elomaa

Tarkastaja

Milla Siiri
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