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ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Olli-Pekka Ollilan eläinsuojan nykyistä toimintaa ja laajennusta Haapaveden kaupungissa.
LUVAN HAKIJA
Olli-Pekka Ollila
Vaitiniementie 79
86600 HAAPAVESI
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Hakemus koskee nykyisen eläinsuojan toimintaa ja laajennusta tilalla Ollila 1:107, Ainalin
kylässä, Haapaveden kaupungissa, käyntiosoitteessa Vaitiniementie 79, 86600 HAAPAVESI.
Laajennuksessa tilalle tehdään uusi kylmä emolehmäpihatto olemassa olevan tuotantorakennuksen lisäksi. Tilalla on kaksi tuotantorakennusta, joista toiseen suunnitellaan laajennusta.
Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on tilaa enintään 70 hieholle, 20 lihanaudalle, 140 emolehmälle ja 140 vasikalle. Uuden tuotantorakennuksen yhteyteen tehdään 600 m2 jaloittelutarha. Jaloittelutarhan likavedet kerätään erillisiin kaivoihin, josta ne siirretään lietesäiliöön.
Tilalla kaksi lietesäiliötä, joiden varastointitilavuus lietekuiluineen on yhteensä 1130 m3:a.
Laajennuksen yhteydessä tehdään 900 m2:n kuivalantala ja reunojen korkeus on 2,9 m. Kuivalantalan hyötytilavuus on 3510 m3, kun reunojen korkeuteen lisätään yksi metri. Eläinsuojan muut pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Säilörehu 1300 tn esikuivataan pyöröpaaliin.
Lietesäiliöitä tai kuivalantaloita ei kateta.
Lannanlevitykseen on käytettävissä peltoa hakemuksen mukaan 146 ha, josta on omaa 143
ha ja vuokrapeltoa 3 ha. Hakemuksen mukaan levitysajankohdat ovat viikkoina 19 – 23, 27 –
28 ja 36 – 44. Pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Laidunalueena on 57 ha peltoa ja 14 ha
metsälaidunta. Laitumella ei ole pysyvää ruokintapaikkaa.
Kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:lle. Muut jätteet toimitetaan jätteenkeräilyyn.
Tilalla olevien polttoainesäiliöiden tilavuudet ovat yhteensä 7600 litraa. Muita öljytuotteita
säilytetään enintään 400 litraa.
Vesi johdetaan tilalle vesijohtoverkostosta.
Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään.
KÄYNTIOSOITE:
Linnankatu 7, 90100 Oulu
Kalajokilaakson osasto:
Torikatu 40 B, Kokkola

POSTIOSOITE:
PL 124, 90101 Oulu

PUHELIN:
Vaihde (08) 3158 300

TELEFAX:
(08) 3158 549

67100 Kokkola

Vaihde (06) 3676 397

(06) 3676 360

WWW-OSOITE:
http://www.ymparisto.fi/ppo
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LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 luvun 1 §:n 1 momentin
11 a) kohdan perusteella.
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Lupahakemuksessa tarkastellaan eläinsuojan nykyinen toiminta ja suunniteltu laajennus, jolloin ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 10 a) perusteella lupahakemus käsitellään ympäristökeskuksessa.
ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 1.11.2004.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Hakijan nykyinen eläinsuoja on merkitty 9.10.2001 ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
Haapaveden kaupunki on 8.2.2002 antamassaan lausunnossaan todennut, ettei nykyinen toiminta edellytä ympäristöluvan hakemista. Suunnitellun laajennuksen takia on ympäristöluvanhakeminen koko toiminnalle tullut tarpeelliseksi.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 17.2.2005) on Vaitiniemen alue merkitty kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tärkeäksi
alueeksi. Alueiden suunnittelussa ja käytössä tulee edistää alueiden maisema-, kulttuuri- ja
luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava
huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet ja ominaislaatu. Valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin merkittävästi vaikuttavissa hankkeissa
on varattava museoviranomaiselle tilaisuus antaa lausunto. Pohjois-Pohjanmaan museo on
antanut eläinsuojan suunnittelutarveratkaisusta lausunnon 4.5.2005. Lausunnossa todetaan,
että Pohjois-Pohjanmaan museon taholta ei ole esteitä tuotantorakennuksen rakentamiselle.
Haapaveden kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on antanut 12.5.2005 suunnittelutarveratkaisun asiasta. Päätöksessä todetaan, että rakennus- ja ympäristölautakunta tekee
myönteisen suunnittelutarveratkaisun. Naapurit ovat kuulemisessa hyväksyneet suuren tuotantorakennuksen rakentamisen po. paikalle.
Vaitiniemen alue on merkitty Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiksi maisema-alueiksi (PohjoisPohjanmaan liitto, 1996). Vaitiniemi on merkitty Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi kohteeksi (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993).
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Tilakeskus sijaitsee noin 10 km Haapaveden keskustasta pohjoiseen. Eläinsuojat sijaitsevat
Osmangin alueen vesistöalueella (54.074).
Eläinsuojat taikka lannanvarastointisäiliöt eivät sijaitse pohjavesialueella tai suojelualueella.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kun lannan siirtoon ja varastointiin liittyvät järjestelmät ovat vesitiiviitä, ei niitä pellolle levittämistä lukuun ottamatta joudu muualle ympäristöön.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Ympäristökeskus on tiedottanut hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla hakemuksesta
Haapaveden kaupungin virallisella ilmoitustaululla 19.11. - 20.12.2004 ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virallisilla ilmoitustauluilla 18.11. - 17.12.2004. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet saatavilla Haapaveden kaupungissa ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa.
Kuulutuksen julkaisemisesta on ympäristönsuojelulain 38 §:n mukaisesti ilmoitettu Pyhäjokiseutu-sanomalehdessä 22.11.2004 ja erikseen tiedotettu asianosaisille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Lupahakemuksen käsittelyyn liittyvä tarkastus on pidetty 21.12.2004.
Lausunnot
Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Haapaveden kaupunginhallitukselta, Haapaveden kaupungin ympäristölautakunnalta ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskukselta.
Haapaveden kaupungin ympäristötoimisto
Lausunnossa todetaan, että ympäristöluvan lupamääräyksissä huomioitaneen mahdollisten
ympäristö- ja terveyshaittojen aiheuttajat mm. lantalan ja peltoalan riittävyys sekä melu- ja
hajuhaitta. Tulevan uudisrakennuksen paikan määrityksessä etäisyys lähimpään asuinrakennukseen tulisi huomioida ja harkita mahdollisuutta siirtää etäämmälle esitetystä paikasta.
Alue on maatalousaluetta ja soveltuu hyvin kyseisen ammatin harjoittamiseen. Lausunnossa
puolletaan ympäristöluvan myöntämistä.
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
Lausunnossa todetaan, että tuotantotilat tulee mitoittaa eläinpaikkojen ja eläinten hoidon
vaatimien tilojen osalta maa- ja metsätalousministeriön antamien rakennusohjeiden mukaan
(MMM-RMO C 1.2.2).
Kylmä emolehmäpihatto sijoittuu hieman talouskeskuksen ulkopuolelle, jolloin eläintilojen
tarkoituksenmukainen eläinryhmäkohtainen yhteiskäyttö on mahdollista.
Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huolellisuutta rakenneratkaisujen eläinten hyvinvointia ja ympäristön laatua ylläpitävään toteuttamiseen. Samalla tulee luoda riittävät edellytykset mahdollisten ympäristöhaittojen vähentämiseksi.
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Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksesta on A jättänyt muistutuksen.
A toteaa muistutuksessaan, että Vaitiniemi on kulttuurihistoriallisesti arvokas kylä. Tästä
syystä on rakentamiseen ja ympäristökysymyksiin kiinnitettävä erityistä huomiota. Muistuttaja huomioi rakennuspaikan valumavesien virtaamiset. Lisäksi halutaan kiinnittää huomioita laajennuksen johdosta lisääntyvään liikenteeseen alueella. Myös eläinten hyvinvointiin
liittyvät kysymykset tulee huomioida, jotka tarkoittavat laidunnus- ja ulkoilutiloja. Muistuttajan käsityksen mukaan rakennuskohde ja sen ympäristön maisemointi edellyttää asiantuntijoiden käyttöä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristökeskus on 22.12.2004 ja 4.1.2005 päivätyillä kirjeillään varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen. Vastine on saapunut 27.12.2004.
Vastineessa hakija toteaa, että Vaitiniemen kylänraitti on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.
Valumavesien käsittelystä hakija viittaa ympäristölupahakemukseen, jonka mukaan kaikki
tuotannossa syntyvät valumat ja lietteet johdetaan tiiviisiin säiliöihin ja kuivalantala rakennetaan tiivispohjaiseksi ohjeiden mukaisesti. Lannan ajossa noudatetaan nitraattiasetuksen
ohjeita. Talouskeskuksen yhteydessä vesistöön rajoittuvat pellot aidataan niin, etteivät eläimet pääse veteen kahlaamaan.
Peltojen pintavesien valumaa rajoitetaan niiden ympäristövuotisella kasvipeitteisyydellä. Talouskeskuksen yhteydessä sijaitsevat peltolohkot salaojitetaan, joka vähentää valuntoja.
Yhteenvetona hakija toteaa, että tuotantosuunnan muutos ja laajennus ei aiheuta valumia
ympäristöön.
Lisääntyvistä liikennemääristä hakija toteaa, että alueen tie on peruskorjattu 2004. Hakijan
mukaan liikennemäärät tulevat pienenemään, koska lypsykarjan pidon lopettamisen jälkeen
tilalla käyvien raskaiden ajoneuvojen kuljetukset tulevat vähenemään, joita ovat maitoauto,
väkirehukuljetukset ja välitysvasikkakuljetukset. Lisäksi laajennuksen myötä tulee uusi lannanajoreitti, minkä ansiosta lantaa ei tarvitse ajaa kylän läpi.
Eläinten hyvinvointia koskien hakija toteaa, että suunniteltu tuotantorakennus täyttää lakien
ja asetusten vaatimukset. Laidunalue on riittävä suunnitellun eläinmäärän laidunnukseen.
Talviaikana eläimet pääsevät vapaasti ulos tiivispohjaiseen tarhaan.
Haju- ja meluhaittojen osalta hakija toteaa, että lyhytaikaista hajua syntyy lannanajon yhteydessä. Toiminnasta ei aiheudu meluhaittaa.
Uuden tuotantorakennuksen sijainnista kertoo hakija keskustelleensa lähinaapureiden kanssa, jonka perusteella rakennuksen paikkaa on siirretty etäämmälle naapureista ja kylän raitista. Lisäksi tuotantorakennusta on kavennettu 5 metriä.
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VIRANOMAISEN RATKAISU
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin
Vastauksena A:n muistutukseen ympäristökeskus toteaa, että Pohjois-Pohjanmaan museon
lausunnon 4.5.2005 mukaan hankkeelle ei ole esteitä. Uuden tuotantorakennuksen lannanajoreitti kulkee omaa reittiään ilman olemassa olevaa tiestöä pitkin. Uuden tuotantorakennuksen yhteyteen tehdään jaloittelutarha eläimien ulkoilutusta varten.
Vastauksena Haapaveden kaupungin ympäristötarkastajan lausuntoon todetaan, että uuden
tuotantorakennuksen paikan määritykseen suhteessa lähimpiin asuinrakennukseen, että Haapaveden kaupungin rakennusvalvonta on tehnyt myönteiseen suunnitteluratkaisuun.
Ratkaisu
Tämän päätöksen lupamääräyksiä noudattamalla haitat jäävät ennakolta arvioiden vähäisiksi.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus myöntää Olli-Pekka Ollilalle ympäristönsuojelulain
28 §:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojalle. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti
seuraavin lupamääräyksin:
Lupamääräykset
1. Olemassa oleva eläinsuoja ja lannan varastointitilat sekä uusi eläinsuojat ja lannan varastointitilat on sijoitettava ja rakennettava hakemuksessa esitettyjen piirustusten; asemapiirros 19.10.2004 sekä pohjapiirrosten 11.8.1997 ja 18.10.2004 mukaisesti.
2. Tuotantorakennuksiin saa sijoittaa yhteensä enintään 70 hiehoa, 20 lihanautaa, 140 emolehmää ja 140 vasikkaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotto ei
ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa.
Eläinsuojien rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien
joutuminen pinta- tai pohjavesiin.
3. Lietelannan varastointitilavuutta tulee olla käytettävissä yhteensä vähintään 1050 m3. ja
kuivalannan varastointitilavuutta tulee olla käytettävissä vähintään 2960 m3. Eläinsuojan
muut pesuvedet, jaloittelualueen likavedet ja puristeneste tulee johtaa lietesäiliöön, jotka
tulee huomioida säiliötilavuudessa. Säiliötilavuuksissa tulee lisäksi huomioida sadevesivara. Lannan varastointitilojen tulee olla vesitiiviitä, jottei tule vuotoja pinta- tai pohjavesiin.
Eläinsuojan katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle.
4. Hakijalla on oltava lannan levitykseen peltoa luvan mukaisella eläinmäärällä jatkuvasti
vähintään 87 ha. Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueelle.
Vesistön sekä valtaojien varsille tulee jättää riittävän leveä suojavyöhyke käsittelemättä
lannalla ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi. Suojavyöhykkeen leveys vesistön varrella tulee olla vähintään 5 metriä. Valtaojien varsilla suojavyöhyke tulee olla vähintään
1 metri.
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Lannan kuljetus- ja levitysajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta ja välttää kuljetusta ja levitystä yleisinä
juhlapyhinä ja koulujen yms. juhlatilaisuuksien aikaan.
Eläinsuojan toiminta, lannan käsittely ja levitys sekä rehuteko ja kiinteistöillä tapahtuva
liikenne tulee sopeuttaa niin, ettei aiheuteta tarpeetonta haju-, melu- ym. ympäristöhaittaa.
5. Lantaa ei saa levittää routaiseen tai lumipeitteiseen maahan. Lannan levitysmäärissä on
otettava huomioon maaperän viljavuustutkimukset, lannan typpi- ja fosforipitoisuudet
sekä kasvien ravinnetarve. Lanta on mullattava tai pelto on kynnettävä välittömästi levittämisen jälkeen, mikäli lantaa ei levitetä kasvustoon.
Toiminnanharjoittajan on tiedotettava lannan vastaanottosopimuksia tekeville, että lantaa
vastaanottavien tilojen tulee levittää lanta tässä päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti.
Laiduntavan karjan määrä tulee sopeuttaa laidunalueen pinta-alaan, jottei ylitetä alueen
maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä.
6. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain tarkkailla lannanvarastointitilojen kuntoa ja viivytyksettä korjata mahdolliset niissä havaitut puutteet ja vauriot. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain.
Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ja lannan kuormaus ja kuljetus on
hoidettava niin, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta haittaa tai rasitusta.
7. Jätehuolto on hoidettava kaupungin jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Kuolleet eläimet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi kaupungin osoittamaan
paikkaan tai asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Ongelmajätteet on
toimitettava ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Hyötyjätteet kuten muovijätteet
yms. on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Jos
tämä ei ole mahdollista, ne on toimitettava kaatopaikalle.
Eläinten rehu ja niiden raaka-aineet sekä kemikaalit, polttonesteet ja öljyt on varastoitava
ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa, meluhaittaa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.
Polttoneste- ja öljysäiliöiden sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Uudet polttoainesäiliöt tulee varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteilla sekä
suoja-altailla, suoja-allasta ei tarvita mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu 2vaippainen säiliö.
8. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Myös luvan mukaisiin lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa.
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9. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa pyydettäessä ympäristökeskukselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
- tiedot eläinmääristä
- tiedot toteutuneista lantamääristä
- tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista
- tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä
- tiedot kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista,
- tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista
tilanteista
10. Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle.
Toiminnanharjoittajaa säätelee edellä mainittujen lupaehtojen lisäksi valtioneuvoston antama
asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta.
RATKAISUN PERUSTELUT
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen ja sen määräysten mukaisesti eläinsuoja täyttää sille asetetut vaatimukset ympäristön ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ei ole oletettavaa, että toiminta aiheuttaisi terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömuodon vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, naapureille
kohtuutonta haittaa eikä toiminta sijoitu kaavamääräysten vastaisesti tai muidenkaan sijoitusmääräysten vastaisesti.
Lupamääräysten perustelut
Luvan määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Lupamääräyksellä 1 varmistetaan eläinsuojan ja lietesäiliöiden sijoittaminen hakemuksessa esitettyyn paikkaan. Eläinsuojan toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan naapurustolle lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai haittaa (1, 2).
Lannan varastotilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston asetukseen 931/2000 maataloudesta
peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Päätöksen 4 §:n mukaan lietelannan varastotilojen tulee olla niin suuri, jotta siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana
kertynyt lanta. Kuivalannan ohjeellinen varastointitilavuus saadaan kertomalla lantalan pohjapinta-ala seinämäkorkeudella lisättynä yhdellä metrillä. Varastointitilavuuksiin tulee lisätä
sinne johdettavat muut jätevedet sekä sadevesivara (3).
Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan
huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltopinta-alavaatimus perustuu karjanlannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoituksen tasoon. Lannan levittämistä
koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen 931/2000. Lannan oikeaaikaisella 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. Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta melun muodossa (4, 5).
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Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen
suunnitelmien mukaisena. Kuormausta ja kuljetusta koskevat määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin vähentämiseksi (6).
Jätehuolto on hoidettava kaupungin jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Tilalla
kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan ympäristöhygienian yleisten
vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. 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 (7).
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen seurantavaatimus perustuu toiminnanharjoittajan yleiseen selvilläolovelvollisuuteen toimintansa mahdollisista haittavaikutuksista (8).
Toiminnan valvontaa koskeva lupamääräys on annettu viranomaisten toimintaa koskevan
valvonnan järjestämiseksi. Toiminnasta saamien tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista (9).
Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan
tiedonkulku ympäristöviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella
muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin lupamääräyksiin ja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta (10).
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.
Lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä uusi hakemus Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle 31.12.2015 mennessä. Hakiessaan lupamääräysten tarkistamista luvan haltijan
on liitettävä hakemukseen muutoin vaadittavien selvitysten ohella riittävää asiantuntemusta
käyttäen laadittu selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönotosta ja mahdollisuuksista eläinsuojan toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.
Jos lupavelvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa.
Eläinsuojan laajennus tulee ottaa käyttöön viiden (5) vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös
saa lainvoiman uhalla, että tämä lupa raukeaa.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Laajennusta ei saa aloittaa ennen lainvoimaista rakennuslupaa eikä laajennusta saa ottaa
käyttöön ennen kuin tämä ympäristölupapäätös saa lainvoiman.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 6, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 52-59, 96 ja 105 §:t
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 16-19, 21-23 ja 30 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 (+ muutos 4.2.2000/90), 17 ja 18 §:t
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Valtioneuvoston asetus nro 931/2000 maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta
Muut ohjeet
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998.
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Maksu 1200 euroa Ei arvonlisäverollista myyntiä
Ympäristöministeriön asetuksessa alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
määrätään julkisoikeudellisten suoritteiden maksuista.
Sovelletut oikeusohjeet
Valtion maksuperustelaki (150/1992)
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista 1237/
2003
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä siten kuin ympäristönsuojelulain 54 §:ssä on
säädetty.
Päätös
Hakijalle saantitodistuksella suoritemaksua vastaan
Jäljennös päätöksestä
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo
Haapaveden kaupunginhallitus
Haapaveden kaupunginympäristölautakunta
Haapaveden kaupungin rakennuslautakunta
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/maaseutuosasto
Ilmoitus päätöksestä
Hakemuksesta tiedonannon saaneet
Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Haapaveden kaupungin ilmoitustaululla ja sanomalehti Pyhäjokiseudussa.
Lisätietoja päätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus/insinööri Jari Määttä, p. (08) 315 8375
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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 27.6.2005.
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.

LIITE

Ympäristölupapäällikkö

Martti Seppälä

Insinööri

Jari Määttä

Valitusosoitus
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka
on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valitusaikaa laskettaessa
ei antopäivää oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.
Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan päättyessä klo 16.15.
Valituskirjelmän sisältö ja liitteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta, sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei päämies ole valtuuttanut häntä suullisesti
Vaasan hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee kuitenkin esittää valtakirja ainoastaan, jos hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993, muut. 974/2001 ja 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuna 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
käyntiosoite:
aukioloaika:
puhelin:
telekopio:
sähköposti:

PL 124, 90101 OULU
Isokatu 9, 90100 OULU
8.00 - 16.15
(08) 315 8300
(08) 315 8305
kirjaamo.ppo@ymparisto.fi

