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täydentänyt hakemusta ja ilmoittanut ettei osakeyhtiötä perusteta ja toiminnanharjoittaja
on Lauri Juola.
ELÄINSUOJAN SIJAINTIPAIKKA, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Sikala sijaitsee Kalajoen kaupungin Vasankarin kylässä kaavoittamattomalla maatalousvaltaisella alueella noin 7 km Kalajoen keskustasta pohjoiseen, Tohko-ojan metsäautotien varressa noin 3 km päässä vt. 8:sta.
Eläinsuojan läheisyydessä ( alle 1000 metriä) ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia.
Pohjavedet
Eläinsuoja ei sijaitsee pohjavesialueella eivätkä lannanlevityspellot sijaitse pohjavesialueilla.
Pintavedet
Eläinsuoja sijaitsee Tohkojan valuma-alueella (nro 84.075).
ELÄINSUOJAN TOIMINTA
Eläinsuoja on tarkoitettu lihasikojen kasvatukseen. Porsaat tuodaan sikalaan 12 vko:n ikäisenä ja viedään teuraaksi 5½ kk:n ikäisenä. Toiminta on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä
2006.
Lihasikala liittyy valkeaveden vesiosuuskuntaan.
Lannan ja pesuvesien käsittely
Hakemuksen mukaan lanta käsitellään kokonaisuudessaan lietelantana ja käytetään peltolannoitteena. Eläinsuojan pesu- ja jätevedet (noin 200 m3) johdetaan lietesäiliöön.
Eläinsuojan viereen sijoitetaan 21 m3 pumppusäiliö ja kaksi kattamatonta 1718 m3 lietesäiliötä (yhteensä 3436 m3). Lietesäiliöiden seinät tehdään betonielementeistä, saumat
juotosvaluna ja pohjat valetaan k30 betonimassasta. Eläinsuojan lietekulujen lietetilavuus
on 300 m3.
Lannanlevityspeltoala on hakemuksen mukaan 142 ha.
Varastot
Hakemuksen mukaan lihasikalan yhteyteen ei sijoiteta sellaisia koneita tai laitteita, jotka
tarvitsevat polttoaineita tai öljyjä.
Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely;
Hakemuksen mukaiset tiedot syntyvistä jätteistä, määristä ja niiden toimituspaikoista ovat
seuraavat:
- kuolleet eläimet (3000 kg/v) pakastekontti
Findest Protein
- rehujäte (mikäli jää)
lietesäiliöön
- ongelmajätteet
kerätään erilleen
Jokilaaksojen Jäte Oy
- sekajäte (240 l7kk)
kerätään
kunnallinen jätehuolto
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PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA
Hakemuksen mukainen arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta on: Sikalan poistoilma-aukkoihin asennetaan suihkuhatut hajujen ohjaamiseksi ylempiin ilmakerroksiin. Lietettä ilmastetaan hajujen vähentämiseksi ajon yhteydessä, apuna käyttäen uusinta tekniikkaa.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Eläinsuojan toiminnasta muodostuvia päästöjä ovat ravinnekuormitus vesistöihin ja päästöt ilmaan. Vesistöjen ravinnekuormitusta voi aiheutua lannan käsittelystä ja levityksestä
sekä ilmapäästöjä lannan varastoinnista, peltolevityksestä ja eläinsuojan ilmastoinnista.
Hakemuksessa on esitetty seuraava arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön:
Toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle.
Hajut: Hajuja syntyy pääasiassa lietteen ajon yhteydessä, mikä on normaalia tuotantoon
kuuluvaa hajua. rakennuspaikka on maastollisesti korkealla paikalla, joka edelleen vähentää hajujen kulkeutumista asutukseen päin.
Päästöt:
Maahan; kiinteä lietesäiliö ja pumppusäiliö, joiden kunnosta huolehditaan vuosittain.
kaikki liete ja jätevedet kulkevat kiinteissä väylissä. Lietteen ajon suorittaa urakoitsija,
joka on vastuussa kalustonsa kunnosta. Huolehditaan piha-alueen hygieniasta.
Veteen; lähialueella ei ole vesistöjä ja lietteenlevityksessä noudatetaan nitraattiasetuksen
ohjeita.
Ilmaan; toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan, korkeintaan pieniä määriä
typpeä lietteen ajon yhteydessä.
Toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä on hakemuksessa esitetty seuraavaa:
Tulipalo; rakennus on valtaosin betonia ja riskit aiheutuvat lähinnä sähkölaitteiden kautta.
rakennuksessa noudatetaan paloviranomaisen paloturvallisuuslaitteista ja –rakennelmista
(sammuttimet, paloletkut ym.). Työntekijät koulutetaan hätätilanteiden varalta ja hätänumero on kaikkien tiedossa.
Sähkökatkokset; rehukeskuksen yhteyteen laitetaan varavoimakone, joka käynnistyy sähkökatkon aikana. Koneelle tehdään nopin 4 m3 erillinen tila rehukeskuksen yhteyteen.
Epidemiat; ulkopuolisilta on pääsy kielletty ja työntekijät kulkevat aina sosiaalitilojen
kautta. Mikäli tautiepäily lihasikalassa, otetaan yhteys kunnaneläinlääkäriin. Sikalan ovet
pidetään aina lukittuina.
Hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle vaadittava 12 kuukauden lietetilavuus on 3120 m3.
Lisäksi säiliötilavuutta tulee varata eläinsuojien pesu- ja jätevesille noin 200 m3. Kattamattomien lietesäiliöiden sadevesille tulee varata tilavuutta vähintään 0,3 m3 säiliön pinta-ala neliömetriä kohden.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta
Kalajoen kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 21.10.2004 – 22.11.2004 välisenä aikana ja julkaisemalla tiedonanto Kalajokilaakso
lehdessä 21.10.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Kalajoen
kaupungintalolla ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
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Asian vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto niille lähinaapureille, joita asian on erityisesti katsottu koskevan.
Tarkastukset ja neuvottelut
Lupakäsittelyyn liittyvä tarkastus eläinsuojan sijoituspaikalla pidettiin 16.12.2004.
Lausunnot
Ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta lausunnot Kalajoen kaupunginhallitukselta
ja Kalajoen kaupungin ympäristölautakunnalta. Lausunnon ovat antaneet Kalajoen kaupunginhallitus 3.11.2004 ja Kalajoen kaupungin ympäristösihteeri 1.11.2004
Kaupunginhallitus on todennut lausuntonaan (3.11.2004):
Suunniteltu eläinsuoja sijaitsee Vasankarin kylässä etäällä varsinaisesta kyläasutuksesta,
lähellä kunnan rajaa, Huttulanrämeellä. Paikka on noin 3 kilometriä itään Vasankarin kylän osayleiskaava-alueesta. Lähin asutus on Vasannevan muutaman talon taloryhmä, joka
sijaitsee noin kaksi kilometriä etelään eläinsuojasta. Lannan levitysalueet sijaitsevat useassa eri lohkossa, osa Vasankarin kyläasutuksen peltoalueilla, osa Vasankarin kyläasutuksen itäpuolella etäällä asutuksesta ja suurin yhtenäinen alue Jokelan tarha-alueen lähellä, valtatien länsipuolella, jossa peltoalueen etäisyys Kalajokisuu-Vasankari rantaasemakaava-alueen reunaan on noin 150 metriä ja etäisyys lähimpiin merenrannan lomaasuntoihin on noin 400 metriä. Levitysaikana lannan ajo aiheuttaa todennäköisesti hajuhaittaa, mutta hyvillä käytännöillä haitta on hetkellinen.
Kalajoen kaupunginhallitus ilmoittaa ettei kaupungilla ole maankäytöllisiä esteitä ympäristölupahakemukseen.
Kalajoen kaupungin ympäristösihteerin lausunto (1.11.2003):
Sikalan kaikki toiminnot, mukaan lukien lietelannan käsittely, kuljetus ja levitys on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä kohtuutonta rasitusta naapureille. Sikalan ilmanvaihto on järjestettävä siten, että
toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän hajuhaittoja.
Suunniteltu alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin toiminnanharjoittamiseen. lannanlevityspellot sijaitsevat osittain lähellä loma-asutusta. Lannan levityksessä tulee noudattaa
ns. nitraattiasetusta. Pellot tulee muokata mahdollisimman pian levityksen jälkeen varsinkin niiden peltojen osalta joiden läheisyydessä on pysyvää tai vapaa-ajan asutusta.
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Lauri Juolalle ympäristönsuojelulain
28 §:n mukaisen eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan. Eläinsuojassa tilalla
Niemivainio RN:o 7:49, Kalajoen kaupungin Vasankarin kylässä voidaan pitää enintään
1560 lihasikaa. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti lupahakemusasiakirjoihin liitetyn asemapiirroksen (6.7.2004) osoittamaan paikkaa jäljempänä esitetyin lupamääräyksin.
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Hakemuksessa ja tämän päätöksen kertoelmaosassa on esitetty eläinsuojan toimintaa
koskevat perustiedot, joita käytetään vertailutietoina eläinsuojan toiminnan muutosten
laajuutta ja niiden aiheuttamaa uuden ympäristöluvan tarpeellisuutta arvioitaessa.
Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä ja niiden perusteluissa esitetyllä tavalla.
Lupamääräykset
1.

Lannan ja jätevesien varastointi
Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lietekuilujen tulee olla vesitiiviitä. Rakenteiden- ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei lannan varastointitilojen tyhjennyksen ja lannan siirron aikana tapahdu vuotoja
Eläinsuojan toiminnassa muodostuva lietelanta on varastoitava vesitiiviistä materiaalista
tehdyssä lietesäiliöissä. Eläinsuojan pesu- ja jätevedet tulee johtaa lietesäiliöön.
Lietesäiliöt tulee tyhjentää vuosittain.

2.

Lannan varastointitilavuus
Eläinsuojan toimintaa varten tilalla tulee olla lietesäiliötilavuutta, joka vastaa eläinsuojan
toiminnan 12 kuukauden varastointitarvetta. Vaadittava lietetilavuus, johon on laskettu
lannan (12 kk tarve 3120 m3) lisäksi mukaan eläinsuojan pesu- ja jätevedet (200 m3) tulee
olla vähintään 3320 m3. Kattamattomien säiliöiden lietetilavuuteen tulee edellisen lisäksi
varata sadevesille säiliökorkeutta vähintään 300 mm. Lietetilavuuteen hyväksytään lietekuilujen kokonaistilavuudesta puolet (= 150 m3).

3.

Lannan hyödyntäminen
Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena pellolla. Lannanlevitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa tulee olla vähintään 142 hehtaaria.
Lanta tulee syksyllä levityksen jälkeen mullata välittömästi, mikäli lantaa ei levitetä kasvustoon. Lannan peltolevitysmäärissä tulee ottaa huomioon maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. Lannan käytössä on noudatettava voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Lanta tulee levittää pellolle tasaisesti ja
siten, että valumat vesiin estetään mahdollisimman tehokkaasti.
Lietelannan levittäminen pohjavesialueille on kielletty.
Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala tulee esittää peruskartalle piirrettynä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ennen toiminnan aloittamista

4.

Jätehuolto
Jätehuolto on hoidettava Kalajoen kaupungin jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.
Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.
Syntyvät ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisissa astioissa ja ne tulee toimittaa
ongelmajätteiden vastaanottopisteisiin vuosittain. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin.
Itsestään kuolleet eläimet on toimitettava eläinjätteen käsittelylaitokselle taikka muulle
laitokselle, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen jätteen vastaanottaminen.
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Poikkeustapauksissa ne voidaan hävittää muulla kaupungineläinlääkärin hyväksymällä
tavalla. Kuolleet eläimet tulee ennen poistoimittamista väliaikaisesti säilyttää pakastekontissa.
5.

Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito
Lietesäiliöiden ja niihin liittyvien rakenteiden kuntoa tulee tarkkailla säännöllisesti. Mikäli niissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on vauriot korjattava välittömästi.
Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain pitää kirjaa lannan peltolevityksestä ja lietteen
sekoituksesta ennen levitystä. Kirjanpito ja voimassa olevat lannan levityssopimukset on
pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

6.

Muut määräykset
Toiminnanharjoittajan tulee noudattaa tavanomaista hyvää maatalouskäytäntöä.
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa ympäristövaikutusten
vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan sekä varauduttava sen käyttöönottoon.

7.

Poikkeukselliset tilanteet
Poikkeuksellisista tilanteista (onnettomuuksista, vahinkotilanteista), joista on aiheutunut
tai voi aiheutua vaaraa ympäristölle on ilmoitettava välittömästi Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle ja Kalajoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8.

Toiminnan muutokset
Eläinsuojan toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ympäristön
pilaantumisriskiin vaikuttavista muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee hyvissä ajoin ennen toimenpiteen suorittamista ilmoittaa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.

RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on katsonut, että hakemuksen ja asetettujen lupamääräysten mukainen eläinsuojan toiminta sekä toiminnanharjoittajan asiantuntemus
täyttävät laissa säädetyt ympäristöluvan myöntämisen edellytykset. Määräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristön asukkaille tai muille asianosaisille terveyshaittaa, kohtuutonta viihtyvyyteen kohdistuvaa rasitusta, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.
Lupa on myönnetty karjasuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti.
Lupamääräysten perustelut
1- Suorien valumien ehkäisemiseksi lantavarastot ja –kourut tulee rakentaa vesitiiviistä
materiaalista maa- ja metsätalousministeriön rakentamisohjeiden mukaisesti. Lantavarastojen, -kourujen ja säilörehuvarastojen rakentamistekniset ohjeet on annettu maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksis-
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tä ja suosituksista (100/01), Liite 12: MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten ympäristöhuolto.
Eläinsuojan pesu- ja WC –vesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä ympäristöön.
Lietesäiliöiden vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan säiliöiden hyötytilavuuden säilyminen. Samalla rakenteet voidaan tarkistaa sekä mahdolliset vauriot
havaita ja korjata.
2- Lannan varastointitilavuuksien tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastointitilavuutta. Lietelannan kokonaisvarastointitilaavuudeksi hyväksytään säiliön lisäksi myös
syvien lietekourujen sekä pumppukaivojen tilavuus. Lannan 12 kuukauden varastointitilavuudella ehkäistään suoria valumia lantalasta sekä mahdollistetaan lannan levittäminen
ympäristön ja kasvien ravinteidentarpeen kannalta edulliseen aikaan.
3 - Lannan levitystä varten tulee olla riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan ravinteiden huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Levitysalaa tulee olla vähintään yksi
peltohehtaari 11 lihasikaa kohden. Lupaehdossa on otettu huomioon keskimääräinen hehtaarikohtainen fosforilannoitustarve ympäristöministeriön ohjeen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998 mukaisesti. Typen lannoituskäytäntöä säätelee VNA
931/2000 (nitraattiasetus) ja fosforin lannoituskäyttöä säätelee ympäristötuen sitoumusehdot.
Lannan oikea-aikaisella levittämisellä ja mahdollisimman pian levityksen jälkeen, noin
neljän tunnin sisällä, tehdyllä pellon muokkauksella ehkäistään lannan levityksen aiheuttamia hajuhaittoja ja ammoniakin haihtumista sekä vesistöjen rehevöitymistä lisääviä ravinnehuuhtoumia. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille asianosaisille terveyshaittaa tai kohtuutonta viihtyvyyteen kohdistuvaa haittaa.
Lietelannan levittäminen pohjavesialueelle aiheuttaa vaaraa pohjaveden pilaantumiselle.
Lietelantaa ei hakemuksessa ole esitetty levitettäväksi pohjavesialueelle.
Määräykset lannan levitykseen käytettävissä olevasta peltoalasta on annettu viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi/tehostamiseksi.
4 – Kalajoen kunnan ympäristölautakunta on 11.10.2001 hyväksynyt Jokilaaksojen jäte
Oy:n jäsenkuntien jätehuoltomääräykset.
Jätteiden huolellisella käsittelyllä ja varastoinnilla sekä jätteiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn estetään haitallisten vaikutusten syntyminen. Toiminnanharjoittaja
on velvollinen huolehtimaan ongelmajätteiden ja muiden jätteiden, kemikaalien ja desinfiointiaineiden asianmukaisesta varastoinnista sekä maaperän, pintavesien ja pohjavesien
pilaantumisen estämisestä. Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava jätehuollon
asianmukaisesta järjestämisestä, kuten ongelmajätteiden toimittamisesta asianmukaiseen
käsittelyyn sekä hyötyjätteiden ja hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä
erillään muista jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn.
Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätelain mukaan jäte
on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti jätteen sisältämä energia.
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Eläinperäinen jäte on käsiteltävä EY:n eläinperäisiä sivutuotteita koskevan asetuksen
mukaisesti laitoksessa, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseisiä jätteitä. Asetuksen
mukaan kuolleiden eläinten maahan hautaaminen ei ole hyväksyttävää. Kunnaneläinlääkäri voi myöntää asiassa poikkeuksen. Kuolleiden eläinten asiallinen välivarastointi tilalla ennen niiden noutamista laitoskäsittelyyn voi väliaikaisesti olla tarpeen. Lyhytaikainenkaan varastointi ei saa aiheuttaa terveys- tai hajuhaittaa.
5 - Lietesäiliöiden, sen rakenteiden ja toiminnan säännöllisellä tarkkailulla varmistetaan,
että mahdolliset vauriot voidaan havaita ja korjata ennen kuin säiliöstä aiheutuu päästöjä
ympäristöön.
Suunnitelmallisen pitkäjänteisen lannoituksen varmistamiseksi lannan levityksestä pidettävä kirjanpito on tarpeen. Viljavuusanalyysiin, lannan ravinnesisältöön ja viljeltävän
kasvin keskimääräiseen satotasoon (ravinnetarpeeseen) perustuvat lohkokohtaiset lannan
levitysmäärät vähentävät ylilannoitusriskiä. Lannoituksen tavoitteena on maan ravinnetasapainon säilyminen.
6 - Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Sekä
toiminnan- että ympäristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittyessä tulee
sitä ottaa käyttöön.
7 - Ympäristönsuojelulain 62 §:n nojalla poikkeuksellisista tilanteista on tehtävä ilmoitus
valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi em. tilanteiden johdosta antaa tarpeellisia määräyksiä mm. asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi.
8 - Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, kuten laajentamisesta tai tuotantosuunnan
muuttamisesta tehtävällä ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava myös muista valvonnan kannalta olennaisista
muutoksista kuten suunnitelmista muuttaa lannan varastointi- tai hyödyntämistapaa.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen
muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.
Lupamääräysten tarkistaminen
Toiminnanharjoittajan tulee 1.1.2016 mennessä tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakiessaan lupamääräysten tarkistamista luvan haltijan on liitettävä hakemukseen muutoin vaadittavien selvitysten ohella selvitys eläinsuojan eläinmäärästä, lannankäsittelystä sekä -varastoinnista ja lannanlevitykseen käytettävissä olevasta peltoalasta sekä riittävää asiantuntemusta käyttäen laadittu selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotosta ja mahdollisuuksista eläinsuojan toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
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Lupamääräyksiä ankaramman asetuksen noudattamisesta
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.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8 §, 28 §, 31 §, 35-38 §, 41-43 §, 45 §, 52-56 §, 96 §
ja 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 6 §, 8-10 §, 16-19 §, 23 §, 30 § ja 37 §
Jätelaki (1072/93) 4 §, 6 § ja 17 §
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000)
Lupamääräyksiä harkittaessa on lisäksi otettu huomioon seuraavat säädökset:
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01), Liite 12: MMM-RMO C4, Kotieläinrakennusten
ympäristöhuolto.
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1744/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä
- Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinjätteen käsittelystä (1022/2000)
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu

1200 euroa (alv 0 %)

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) ja ympäristöministeriön alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista antaman asetuksen (1237/2003) nojalla.
Maksu eläinsuojan toiminnan ympäristöluvasta on 1200 euroa.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös Hakijalle
Jäljennös päätöksestä
Kalajoen kaupunginhallitus
Kalajoen kaupungin ympäristölautakunta
Suomen ympäristökeskus
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
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MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika päättyy 21.2.2005.
Valitusoikeus on:
- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Ylitarkastaja

Kari Wiikinkoski

LIITTEET Valitusosoitus

