YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen

23/2005

5.10.2005

LAP-2004-Y-175-111

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Toivoniemen poroteurastamon ja nahankäsittelylaitoksen ympäristölupahake-muksesta.

LUVAN HAKIJA
Saamelaisalueen koulutuskeskus
PL 50
99871 INARI
Yhteyshenkilö Leo Jutila

LAITOS JA SEN SIJAINTI
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Toivoniemen luontaistalouden kehittämisyksikkö sijaitsee Inarin kunnassa noin 20 km Inarin taajamasta Kaamasen suuntaan Vastusjärven itärannalla Toivoniemessä kiinteistöllä Mutusjärven koulutuskeskus RN:o 148-404-15-6. Kehittämisyksikkö harjoittaa poron teurastusta (n. 2500 kpl vuodessa), lihanleikkausta ja jatkojalostustoimintaa käsittäen taljojen muokkausta (n. 200 kpl vuodessa).

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohta 9 a)
määrittelee ympäristöluvanvaraiseksi nahkatehtaan ja turkismuokkaamon ja kohta 10 a) teurastamon.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Alueellinen ympäristökeskus on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain
(86/2000) 31 §:n 4 momentin sekä ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 6 §:n 1 momentin kohdan 8 a) ja 6 §:n 2 momentin nojalla. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohdan
10 a) mukaan kunta ratkaisee ympäristölupa-asian, kun kyseessä on teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on enintään 50 t ruhoja päivässä. Koska kyseessä on toimintakokonaisuus,
josta yksi osa-alue kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan, on tässä tapauksessa Lapin ympäristökeskus ratkaisijana.
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ASIAN VIREILLETULO
Ympäristölupahakemus on tullut vireille Lapin ympäristökeskuksessa 16.11.2004.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Saamelaisalueen koulutuskeskuksella ei ole teurastamo- ja jatkojalostustoiminnalle
ympäristölupaa. Toiminnassa olevasta jätevedenpuhdistamosta ja jätevesien johtamisesta on
tehty ennakkoilmoitus, josta Lapin vesi- ja ympäristöpiiri on antanut 30.9.1991 lausunnon
(204/50 Lavy 1991). Porojen teurastamosta ja lihanjalostuksesta on tehty 8.3.2001 päivätty
ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
Toivoniemen alueen omistaa Suomen valtio/Senaatti-kiinteistöt. Luontaistalouden kehittämisyksikkö on Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen vuokralaisena. Maankäytöstä ei ole
alueella määrätty yksityiskohtaisella kaavoituksella.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Luontaistalouden kehittämisyksikkö sijaitsee etäällä asutuksesta Vastusjärven itärannalla.
Samalla alueella sijaitsee porotutkimusasema. Lähin asuttu tila sijaitsee noin 1,5 km
vesistössä alavirtaan Kaamasjoen alajuoksulla joen luoteisrannalla. Vastusjärven vedet
virtaavat Kaamasjokea Mutusjärveen ja edelleen Kettujoen, Solojärven sekä Juutuanjoen
kautta Inarinjärveen.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA
Kehittämisyksikön toiminnot ovat luontaistalouteen liittyvää koulutusta ja kehittämistoimintaa. Oppilaita on koulutusaikoina 30-50, työntekijämäärä 10-12 henkilöä ja alueella asuu vakituisesti 7 henkilöä. Porotutkimusasemalla työskentelee 5 henkilöä, mutta vakituisia asukkaita aseman alueella ei tällä hetkellä ole. Opetusteurastamotoiminta ja nahkojen käsittely
tapahtuvat vierekkäisissä rakennuksissa.
Teurastamo- ja lihanleikkaustiloissa käytetään vain porosta saatavaa materiaalia sekä
lihaelintarvikkeisiin hyväksyttyjä oheisraaka-aineita. Hakemuksessa ei ole tarkemmin kuvattu
teurastus- ja lihanleikkausprosesseja eikä nahkojen käsittelyä.
Käyttövesi otetaan porakaivosta vesisäiliöön (5 m3) ja johdetaan päärakennukseen
sijoitetulla paineenkorotuslaitoksella vesijohtoverkostoon.
Nahkojen käsittelyssä käytetään vuosittain 50-100 kg natriumsulfidia, 300-600 kg kalkkia ja
20-40 kg ammoniumkloridia. Määrät vastaavat noin 100-200 taljan käsittelyä. Kemi-kaalit
varastoidaan käsittelyrakennuksessa. Työtilojen pesu ja desinfiointi suoritetaan hyväksytyillä
pesuaineilla. Hakemuksen johdosta annettuun lausuntoon on hakija vastannut ja ilmoittanut
luopuvansa natriumsulfidin käytöstä. Sen sijaan karvojen irrottamiseen taljasta tullaan
käyttämään mäntysuopaliuosta noin 1 l/talja.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Jäteveden määrä, laatu ja päästöt pintavesiin
Hakemuksessa ei ole esitetty arviota jätevesien määrästä, laadusta ja päästöistä pintavesiin.
Asuinjätevedet ja muut tavanomaiset jätevedet johdetaan biologis-kemialliseen puhdistamoon, joka on biomattolaitos (ns. TAPIO-pienpuhdistamo). Puhdistamoon johdetaan
myös porotutkimusaseman jätevedet (5 henkilöä). Puhdistetut jätevedet johdetaan edelleen
imeytyskenttään, josta on etäisyyttä Vastusjärven rantaan noin 100 m. Puhdistamossa on
mekaaninen esikäsittely kiintoaineen poistamiseksi. Puhdistamon mitoitusvirtaama on
10 m3/d ja se voi hetkellisesti olla kaksinkertainen takuuarvojen puitteissa. Mitoitus vastaa
nykyisiä jätevesimääriä. Fosforin saostamiseen puhdistamolla käytetään polyalumiini-kloridia
(Kempac 20). Puhdistamon takuuarvoiksi on ilmoitettu:
• fosfori < 1 mg/l ja reduktio > 90 % ja
• BOD7ATU:n reduktio > 80 %.

Teurastamon tavanomaiset pesu- ja huuhteluvedet johdetaan biologis-kemialliseen
puhdistamoon käsiteltäväksi. Lattiakaivojärjestelmällä kerätään teurastuksen aikana veri ja
verivesi erilleen maanalaiseen 15 m3:n säiliöön. Verta kerätään myös elintarvikkeeksi, mikä
vähentää jätteenä käsiteltävän erilliskäsiteltävän veren määrää.
Nahkojen käsittelyssä muodostuvat huuhteluvedet johdetaan saostuskaivojen kautta
erilliseen imeytyskenttään. Kiintoaineet kerätään erilleen lattiakourujärjestelmällä.

Jätevesipäästöt maaperään ja pohjaveteen
Hakemuksessa ei ole esitetty tietoja päästöistä maaperään ja pohjaveteen. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan toiminta-alueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita.

Päästöt ilmaan, melu ja tärinä
Hakemuksessa ei ole esitetty arviota melusta ja tärinästä tai päästöistä ilmaan.

Poikkeuksellisten tilanteiden aikana syntyvät päästöt
Hakemuksessa ei ole esitetty arviota poikkeuksellisten tilanteiden aikana syntyvistä
päästöistä.

Muut jätteet ja niiden käsittely
Puhdistamossa muodostuvat kiintoaineet ja ylijäämäliete toimitetaan Ivalon Mellanaavan
puhdistamolle jatkokäsiteltäväksi. Teurastamossa ja nahkojen käsittelyssä syntyvät jätteet
(suolet, veri, karvat, rasvat, kiintoaines ym.) toimitetaan Karigasniemen kompostointilaitokselle. Jätteeksi joutuvat luut, elimet yms. murskataan ennen niiden johtamista maanalaiseen umpisäiliöön. Hakemuksessa ei ole esitetty tietoja jätteiden määristä.
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Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)
Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen tarkoituksena on etsiä myös parhaan tekniikan
soveltamista kaikkiin alueen toimintoihin ja sitä kautta luontaistalouteen.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutus pintavesiin
Hakija arvioi, ettei toiminnalla ole vaikutuksia pintavesiin.

Vaikutus maaperään, pohjaveteen ja ilmaan
Hakija arvioi, ettei toiminnalla ole vaikutuksia sijaintialueen maaperään, pohjaveteen eikä
ilmaan.

Melun ja tärinän vaikutukset
Hakija arvioi, ettei toiminnasta aiheudu melu- ja tärinävaikutuksia.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Teurastamo- ja lihanleikkaamotoiminnan tarkkailu suoritetaan omavalvontaan liittyvänä
jokapäiväisenä toimintona. Taljamuokkaamon käyttömäärät ovat hyvin pieniä, joten
tarkkailu keskittyy imeytyskentän toimivuuden tarkistamiseen. Hakemukseen ei ole liitetty
esitystä päästö- ja vaikutustarkkailuksi.

ESITETYT MUUT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET
Hakija katsoo, ettei alueen toiminnoilla ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ja että
vesistöön kohdistuvien vahinkojen ehkäisemiseksi on kaikki mahdollinen suoritettu.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen ja asiakirjojen täydennykset
Hakemusasiakirjoja on ympäristökeskuksen pyynnöstä (kirje 17.1.2005, Dnro LAP-2004-Y175-111) täydennetty 31.3.2005. Täydennyksessä on esitetty toiminnan sijainti ja
hallintasuhteet, lupatilanne, toiminnan kuvaus, toiminnan vaikutukset ympäristöön,
yleiskartta ja asemapiirustus.
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Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupahakemuksesta on kuulutettu Inarin kunnan ja Lapin ympäristökeskuksen
virallisilla ilmoitustauluilla 1.6.-30.6.2005. Tiedonanto lupahakemuksen vireille tulosta on
25.5.2005 lähetetty erikseen sellaisille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Tarkastukset ja neuvottelut
Kohteeseen tehtiin tarkastuskäynti 19.9.2005. Tarkastuksesta on laadittu muistio, joka on
liitetty lupapäätöksen valmisteluasiakirjoihin.

Lausunnot
Hakemuksesta on 25.5.2005 pyydetty lausuntoa Inarin kunnalta, Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolta.
Lausunnon antoivat Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta ja Lapin lääninhallituksen
sosiaali- ja terveysosasto.

Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston lausunto
Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosasto totesi lausunnossaan seuraavaa:
Hakemukseen ei ollut liitetty käytettävien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita. Taljojen
muokkauksessa käytettävä natriumsulfidi luokitellaan sosiaali- ja terveys-ministeriön
vaarallisten aineiden luettelosta antaman asetuksen (624/2001) mukaan seuraavasti:
C;N
R-lausekkeet
S-lausekkeet

syövyttävä, ympäristölle vaarallinen
31-34-50 (kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa –syövyttävää –erittäin
myrkyllistä vesieliöille)
(1/2)-26-45-61 (säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa –
roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä
lääkäriin – onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon –vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue
erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote).

Taljojen muokkauksessa syntyvää jätettä ei ole kuvattu hakemuksessa. Lääninhallitus
katsoo, ettei natriumsulfidipitoisia jätteitä tulisi käsitellä hakemuksessa kuvatulla vaan ne
tulisi toimittaa käsiteltäväksi ongelmajätelaitokseen. Muilta osin lääninhallituksella ei ole
huomauttamista hakemuksesta.

Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto
Lausunnossaan kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomainen puolsi ympäristölupahakemusta seuraavin ehdoin:
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Teurastamo- ja jatkojalostustoiminnassa syntyvät jätteet ja jätevedet tulee käsitellä
asianmukaisesti lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Jäteveden pienpuhdistamon, teurasjätesäiliön, sakokaivojen ja imeytyskenttien toimintaa on seurattava säännöllisesti. Huolloista
sekä kaivojen tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa. Nahkojen käsittelyssä käytettävät
kemikaalit on säilytettävä ja varastoitava asianmukaisesti tarkoitukseen varatuissa tiloissa
käyttöturvallisuustiedotteen ohjeiden mukaisesti.

Muistutukset ja mielipiteet
Ympäristölupahakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä esitetty mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine
Luvanhakijalle on annettu tilaisuus esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Hakija
ilmoitti 22.8.2005 päivätyssä vastineessaan luopuvansa natriumsulfidin käytöstä. Puhelimitse hakija on 26.8.2005 täsmentänyt, että natriumsulfidikäsittelyn sijaan käytetään
liotusta.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Ratkaisu
Lapin ympäristökeskus on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja tutkinut asiasta an-netut
lausunnot ja luvan myöntämisen edellytykset. Ratkaisussaan ympäristökeskus on ottanut
huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Ympäristö-keskus
myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen Toivoniemen poroteurastamon ja turkismuokkaamon toimintaan.
Toiminnanharjoittajan on toiminnassaan noudatettava ympäristönsuojelulain säännöksiä sekä
jäljempänä tässä päätöksessä esitettyjä lupamääräyksiä.

Vastaus lausuntoihin
Lapin lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston lausunto
Hakija on ilmoittanut luopuvansa natriumsulfidin käytöstä. Näin ollen lausuntoa ei ole
tarpeen ottaa lupamääräyksissä erityisesti huomioon.

Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto
Lausunto on otettu huomioon jäljempänä lupamääräyksissä ilmenevällä tavalla.
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Lupamääräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
Päästöt vesiin, viemäriin ja maaperään
1.

Poroteurastamon pesu- ja huuhteluvedet on käsiteltävä vähintään lupahakemuksessa
esitetyllä tavalla biologis-kemiallisessa jätevedenpuhdistamossa ja edelleen imeytyskentällä. Teurastuksen aikana muodostuva veri ja verivesi on erilliskerättävä
umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen
vastaanotto ja käsittely on hyväksytty.

2.

Nahkojen käsittelyssä muodostuvat jätevedet on käsiteltävä vähintään lupahakemuksessa esitetyllä tavalla saostuskaivoilla ja erillisellä imeytyskentällä.

3.

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä pesuaineiden ja kemikaalien
ympäristövaikutuksista. Viemäreihin ei saa päästää aineita, jotka ovat viemäriverkostoa syövyttäviä tai voivat muodostaa viemäriverkoston olosuhteissa syövyttäviä
yhdisteitä taikka haittaavat jätevedenkäsittelyjärjestelmien toimintaa.

4.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmiä on käytettävä ja hoidettava niin, että saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos, ja että jätevesien käsittelemisestä ja johtamisesta aiheutuvat haitat saadaan rajoitetuksi mahdollisimman vähäisiksi. Käsittelyjärjestelmän
imeytyskenttien, kaivojen, putkistojen, liitosten ja sulkuventtiilien sekä muiden laitteiden kunto on tarkastettava vähintään kerran vuodessa.

5.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että jätevedenkäsittelyjärjestelmien toiminnasta ja jätevesien johtamisesta ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Käsitel-lyt
jätevedet samoin kuin mahdolliset ylivuoto- ja ohijuoksutusvedet on tarvittaessa
tehtävä terveydelle haitattomiksi.

6.

Sade-, kuivatus- ja vuotovesien pääsy viemäriverkkoon on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi.

Päästöt ilmaan
7.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, ettei teurastamo- ja nahankäsittelytoiminnasta tai jätevesienkäsittelystä aiheudu ympäristöön hajuhaittoja.

Raaka-aineiden ja kemikaalien varastointi ja käsittely
8.

Käsiteltävien nahkojen varastointi tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu ympäristön
roskaantumista, hajuhaittoja, haittaeläinten esiintymistä, yleistä viihtyisyyden alenemista tai muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

9.

Tuotannossa ja jätevesien käsittelyssä käytettävien kemikaalien varastointi ja käsittely
tulee järjestää käytettävän kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita noudattaen
siten, ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa. Kemikaaleja tulee varastoida
asianmukaisesti erillisessä varastotilassa. Mahdollisiin kemikaalivuotoihin ja tulipalon
aiheuttamiin poikkeustilanteisiin tulee varautua riittävin henkilösuojaimin sekä laati-
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malla selkeät toimintaohjeet ympäristöhaittojen estämiseksi. Tuotanto-tiloissa saa säilyttää vain välittömästi käyttöön tarvittavan määrän kemikaaleja.

Jätteiden käsittely, varastointi ja hyödyntäminen
10.

Toiminnassa on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Kaikki
teknisesti ja taloudellisesti hyödynnettävissä olevat jätteet on lajiteltava ja toimitettava
hyötykäyttöön kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti. Tuotanto-laitoksen alueella
jätteitä väliaikaisesti varastoitaessa on toimittava siten, ettei jätteistä aiheudu
ympäristö- tai terveyshaittaa.

11.

Ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä alustalla sisätiloissa tai erillisessä kontissa
asianmukaisesti merkittynä siten, että niiden pääsy maaperään, vesistöön tai viemäriin
on estetty, ja että niiden sekoittuminen keskenään tai muihin jätteisiin estetään.
Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä allasmaisella alustalla. Altaan
tilavuus tulee olla vähintään sama kuin tilassa varastoitavan suurimman
kemikaaliastian tilavuus.

12.

Ongelmajätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa laitokseen, jonka
ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen
jätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Ongelmajätteiden siirtoa varten on
laadittava siirtoasiakirja, joka annetaan jätteen kuljettajalle luovutettavaksi edelleen
ongelmajätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolmen
(3) vuoden ajan.

13.

Asumajätevesien ja teurastamon pesu- ja huuhteluvesien puhdistusprosessissa syntyvä
puhdistamoliete (jätenimikkeet 19 08 05 ja 02 02 04) sekä nahkojen muok-kauksessa
syntyvien jätevesien käsittelyssä muodostuvat lietteet (jätenimike 04 01 07) on
toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristönsuojelulain
mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisen jätteen vastaanotto on
hyväksytty. Lietteet on poistettava tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa.

Häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet
14.

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa ympäristöhaittaa, on ilmoitettava viipymättä
Lapin ympäristökeskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojelu-viranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vahinkojen ja
haittojen torjumiseksi sekä tapahtuman toistumisen estämiseksi vastaisuudessa.

15.

Toiminnanharjoittajan on laadittava suunnitelma mahdollisten hätätapausten varalle ja
toimitettava se tiedoksi Lapin ympäristökeskukselle 30.6.2006 mennessä.

Lupamääräykset valvonnasta, tarkkailusta ja raportoinnista
16.

Toiminnanharjoittajan on nimettävä poroteurastamon ja nahkojenkäsittelylaitoksen
ympäristönsuojeluvastaava sekä hänelle yksi tai useampi sijainen. Ympäristönsuojeluvastaavan on tunnettava laitoksen toiminta, laitosta koskevat ympäristönsuojelusäännökset ja -määräykset, laitoksessa käsiteltävien kemikaalien ominaisuudet,
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ympäristövahinkojen torjunta, laitoksen toiminnassa syntyvät jätteet ja muut päästöt
sekä laitoksen jätevesienkäsittelyjärjestelmien asianmukainen hoito, käyttö ja tarkkailu.
Ympäristönsuojeluvastaavan henkilö- ja yhteystiedot on 30.6.2006 mennessä
ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot tulee pitää ajan tasalla.
17.

Poroteurastamon ja nahkojenkäsittelylaitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa.
Kirjanpitoon tulee toiminta-aikoina merkitä päivittäin ainakin seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

käytettyjen raaka-aineiden määrä ja laatu,
laitosten tuotantomäärät,
käytetyn veden määrä,
käsitellyn jäteveden määrä ja
toiminnassa syntyvien jätteiden määrä, laatu ja edelleen toimittaminen sekä
käsittely.

Päiväkirjasta on käytävä ilmi laitoksen prosessien tai jätevedenkäsittelyjärjestelmien
tarkastus- ja huoltotoimenpiteet. Päiväkirjaan on myös merkittävä laitoksen prosessien tai jätevedenkäsittelyjärjestelmien häiriö- ja vuototilanteet sekä niiden syyt ja
korjaustoimenpiteet. Päiväkirjat on säilytettävä vähintään viiden (5) vuoden ajalta ja
niiden on oltava viranomaisen saatavilla.
18.

Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimittaa edellistä
kalenterivuotta koskeva ympäristönsuojelun yhteenvetoraportti laitoksen toiminnasta
Lapin ympäristökeskukselle ja Inarin kunnan ympäristönsuojelu-viranomaiselle.
Raportista tulee käydä ilmi mm. seuraavat tiedot:
• yhteenveto laitoksella käytettyjen raaka-aineiden ja kemikaalien määristä
sekä veden ja energian kulutuksesta,
• yhteenveto laitoksilla tuotettujen tuotteiden määristä ja
• yhteenveto toiminnassa muodostuneiden jätteiden määristä, laadusta, edelleen toimittamisesta ja varastotilanteesta vuoden vaihteessa. Ilmoitettavat
jätteet tulee luokitella ympäristöministeriön asetuksen (1129/2001) mukaisesti.
Edellä luetellut yhteenvetoraportin tiedot tulee toimittaa lisäksi sähköisesti
ympäristöhallinnon ylläpitämään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Lapin
ympäristökeskuksen määräämällä tavalla.

Muut toimintaa koskevat lupamääräykset
19.

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

20.

Toiminnan valvonnan ja päästöjen lisääntymisen kannalta olennaisista muutoksista
tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä Lapin ympäristökeskukselle. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Lapin ympäristökeskukselle ja esitettävä viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen toiminnan lopettamista
ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma vesien- ja
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maaperänsuojelua sekä jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä
toimenpiteistä.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja
määräyksiä, niin kyseinen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja niiden nojalla
annettujen asetusten sekä eräistä naapuruussuhteista annetun lain vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset
Luvan mukaisesti toimittaessa poroteurastamo- ja nahkojenkäsittelytoiminta ei aiheuta:
•
•
•
•

terveyshaittaa,
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa,
vesistön, maaperän tai pohjaveden pilaantumista,
erityisten luonnonolojen huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella,
• eräistä naapuruussuhteista annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta.
Lupahakemuksesta annetuissa lausunnoissa tai lupahakemuksen tarkastamisessa ja muussa
lupa-asian käsittelyssä ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella luvan myöntämisen
edellytykset eivät täyttyisi, mikäli toiminta järjestetään lupahakemuksen ja tämän
lupapäätöksen määräysten mukaisesti.

Lupamääräysten yleiset perustelut
Ympäristönsuojelulain 28 § mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
toimintaan on oltava lupa. Ympäristölupa on oltava myös toimintaan, josta saattaa
ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) ja kyseisen lain
muuttamisesta annetun lain (90/2000) 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Ympäristönsuojelulain 43 § mukaan pilaantumisen ehkäisemiseksi luvassa on annettava
tarpeelliset määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä
päästöpaikan sijainnista, jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä ja
toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Määräykset on annettava myös
muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.
Ympäristönsuojelulain 45 § mukaan luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset määräykset
jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.
Edelleen 46 § mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan
lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myös
määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja.
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Lupamääräykset 1-13 ja 20 ovat tarpeen, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 42
§:ssä tarkoitettua terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön, maaperän tai pohjaveden
pilaantumista tai sen vaaraa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) ja kyseisen
lain muuttamisesta annetun lain (90/2000) 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annettujen lupamääräysten perustelut
Ympäristönsuojelun kannalta on tarpeen määrätä jätevesienkäsittelyn vähimmäisvaatimukset. Erilaiset jätevesijakeet on syytä erottaa toisistaan jätevesien käsittelyn tehostamiseksi ja ettei puhdistustoiminta vaarannu eikä jätevesien puhdistamisesta aiheudu haittaa
ympäristölle tai terveydelle. Erottamalla jätevesijakeet ennen viemäriin johtamista voidaan
turvata myös puhdistamolietteen jatkokäsittely- ja hyötykäyttömahdollisuudet sekä ehkäistä
ympäristöön kohdistuvia haitallisia päästöjä (lupamääräykset 1 ja 2).
Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät tiedot ja taidot jätevesienkäsittelyjärjestelmien
asianmukaiseen käyttöön ja hoitoon ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Jotkut kemikaalit
voivat olla haitallisia jätevesienkäsittelyjärjestelmien rakenteille tai mikrobitoiminnalle.
Laitoksella on tarvittaessa oltava valmiudet jätevesien desinfiointiin esimerkiksi yleisen
tautivaaran uhatessa. Hule- ja vuotovedet heikentävät jätevedenpuhdistamoiden toimintaa
teknisesti ja taloudellisesti lisäämällä ajoittain merkittävästi käsiteltäviä vesimääriä ja
laimentamalla niitä. Tämän vuoksi näiden määrän vähentämiseen viemäriverkossa tulee
jatkuvasti ja suunnitelmallisesti pyrkiä (lupamääräykset 3-6).

Ilmapäästöjä koskevan lupamääräyksen perustelu
Haju saattaa olla merkittävä tuotanto- tai vastaavan laitoksen lähiympäristön viihtyisyyttä
alentava tekijä (lupamääräys 7).

Raaka-aineiden ja kemikaalien varastointia ja käsittelyä koskevien lupamääräysten
perustelut
Nahkojen varastoinnista voi joissakin olosuhteissa aiheutua hajuhaittoja, säilöntäaineiden
leviämistä tai haittaeläimien esiintymistä. Varastoimalla vuodat asianmukaisesti voidaan
vaikuttaa ympäristön siisteyteen ja yleiseen viihtyisyyteen (lupamääräys 8).
Laitoksella käytetään ympäristölle ja terveydelle haitallisia kemikaaleja. Kemikaalien
varastoinnista ja käsittelystä vastaavien henkilöiden on oltava selvillä niiden käsittely- ja
turvallisuusohjeista sekä tarvittavasta suojautumisesta eri olosuhteissa. Pelkästään
rajoittamalla tuotantotiloissa säilytettävien kemikaalien määrää voidaan oleellisesti vähentää
ympäristö- ja terveysriskejä. Kemikaalin pääsy laimentamattomana viemäriin, vesistöön tai
maaperään tulee toimenpitein pystyä estämään (lupamääräys 9).

Jätteiden käsittelyä, varastointia ja hyödyntämistä koskevien lupamääräysten
perustelut
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Haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi, jätelain periaatteiden noudattamiseksi,
hajuhaittojen välttämiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa
jätteitä ja jätehuoltoa koskevien säädösten edellyttämät määräykset. Jätteet voivat aiheuttaa
vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, mikäli niitä ei käsitellä asianmukaisesti
mainittujen jätteiden käsittelyyn erikoistuneissa ja luvan saaneissa laitoksissa. Ongelmajätteiden toimittaminen säännöllisesti asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvia riskejä (lupamääräykset 10-13).

Häiriötilanteita tai muita poikkeuksellisia tilanteita koskevan lupamääräyksen
perustelu
Mahdollisissa häiriötilanteissa saattaa aiheutua mm. hajuhaittoja ja laadultaan tai mää-rältään
tavanomaisesta poikkeavia jätevesipäästöjä viemäriin. Häiriö- tai muita poikkeuk-sellisia
tilanteita koskeva lupamääräys on annettu päästöjen ja haittojen minimoimiseksi.
Tiedottamisen sekä ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden ohjaamisen ja laitosvalvonnan vuoksi valvontaviranomaisten on saatava viivytyksettä tiedot laitoksella
ilmenevistä häiriöistä. Laitoksella tulee myös olla toimintasuunnitelma sekä riittävästi
tarvittavaa kalustoa häiriötilanteiden ja niistä aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseksi sekä
ajallisesti että määrällisesti (lupamääräykset 14 ja 15).

Valvontaa, tarkkailua ja raportointia koskevien lupamääräysten perustelut
Ympäristönsuojeluvastaavan nimeämisellä varmistetaan, että laitosta ja jätevesienkäsittelyjärjestelmiä hoidetaan asianmukaisesti, niiden rakenteet ja laitteet pidetään kunnossa, ja
että niiden käyttöä ja tarkkailua koskevia määräyksiä noudatetaan. Laitoksen toiminnan ja
hoidon tason luotettava arviointi edellyttää riittävän seikkaperäistä kirjanpitoa ja raportointia toiminnasta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä. Vuosiyhteenvetojen perusteella sekä
toiminnanharjoittaja että valvontaviranomaiset voivat arvioida toiminnan ympäristönsuojelun
tilaa, sen kehittymistä ja kehittämistarvetta (lupamääräykset 16-18).

Muiden toimintaa koskevien lupamääräysten perustelut
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittyminen voi mahdollistaa päästöjen olennaisen vähentämisen ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on yleinen selvilläolovelvollisuus mm. toimintansa haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (lupamääräys 19).
Valvonnan kannalta on tarpeellista saada tietoon toiminnassa tapahtuvat muutokset. Päästöjä
tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava
lupa, jonka tarve harkitaan ilmoituksessa esitetyn perusteella. Luvanvaraisen toiminnan
päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten mukaisesti tarvittavista
toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.
Mainittuihin toimiin on varauduttava riittävän ajoissa. Toiminnan lopet-tamisen ja
jälkihoidon tueksi on tarpeen laatia ja valvontaviranomaisella hyväksyttää erillinen
suunnitelma (lupamääräys 20).

• Hallituskatu 5 ⋅ PL 8060, 96101 Rovaniemi ⋅ Puh. (016) 329 4111 ⋅ Faksi (016) 310 340 ⋅ kirjaamo.lap@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/lap
• Hallituskatu 5 ⋅ PB 8060, FI-96101 Rovaniemi, Finland ⋅ Tfn +358 16 329 41 11 ⋅ Fax +358 16 31 03 40 ⋅ kirjaamo.lap@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/lap

13

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai niiden
vaikutuksia lisäävä tai muu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristö-lupa.

Lupamääräysten tarkistaminen
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä 31.12.2015 mennessä. Tämä lupa on
voimassa siihen saakka, kunnes lupamääräysten tarkistamishakemuksesta annettava päätös
on saanut lainvoiman.

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMISESTA
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai lupamääräysten tarkistamisesta, on asetusta
luvan estämättä noudatettava. Muutoinkin luvan voimassaoloon ja tarkistamiseen sovelletaan
ympäristönsuojelulain 9. luvun säännöksiä.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (YSL 86/2000) 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 76, 81, 83,
90, 96, 97 ja 105 §:t,
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 169/2000) 1, 6, 16-19, 23, 30 ja 37 §:t,
Jätelaki (JäteL 1072/1993) 4, 6, 8, 12, 15, 19, 51 ja 52 §:t,
Jäteasetus (JäteA 1390/1993) 7-10 §:t,
Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden
pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996),
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 § sellaisena kuin se on kyseisen lain
muuttamisesta annetussa laissa (90/2000),
Valtion maksuperustelaki (150/1992) ja
Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
(1237/2003).

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 2233 €.
Turkismuokkaamon ympäristöluvan käsittelystä peritään valtion maksuperustelain
(150/1992) ja ympäristöministeriön asetuksen alueellisen ympäristökeskuksen maksul-lisista
suoritteista (1237/2003) mukainen maksu. Asetuksen liitteenä olevan julkis-oikeudellisia
suoritteita koskevan maksutaulukon mukaan turkismuokkaamon ympä-ristöluvan
perusmaksu on 5610 €. Koska toimintakokonaisuuteen kuuluu lisäksi teu-rastamo, jonka
toimivaltainen lupaviranomainen on Inarin kunta, on teurastamon ympä-ristöluvasta

• Hallituskatu 5 ⋅ PL 8060, 96101 Rovaniemi ⋅ Puh. (016) 329 4111 ⋅ Faksi (016) 310 340 ⋅ kirjaamo.lap@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/lap
• Hallituskatu 5 ⋅ PB 8060, FI-96101 Rovaniemi, Finland ⋅ Tfn +358 16 329 41 11 ⋅ Fax +358 16 31 03 40 ⋅ kirjaamo.lap@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/lap

14
asetuksen 1237/2003 mukaisesti perittävä maksu, joka on 50 % asianomaisen kunnan
maksusta. Inarin kunta perii teurastamosta 2400 €:n lupamaksun, josta 50 % on 1200 €.
Koska taulukon mukaiset maksut ovat asian vaatimaan työmäärään nähden kohtuuttoman
korkeita, peritään asian käsittelystä asetuksen 1237/2003 maksutaulukossa mainitun
mukaisesti 38,50 €/h. Asian vaatima työmäärä on ollut 58 h, joten käsittelymaksu on täten
2233 €.
(koodi: HKP-tili 354021152/M13/3012/111/MT2).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Hakijalle käsittelymaksua vastaan.

Jäljennös päätöksestä
Lapin ympäristökeskus/ ympäristönsuojelun tulosalue,
Lapin ympäristökeskus/ luonnonsuojelun tulosalue,
Inarin kunnanhallitus,
Inarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
Lapin lääninhallitus/ sosiaali- ja terveysosasto,
Suomen ympäristökeskus.

Ilmoitus päätöksestä
Päätöksen antamisesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Tieto päätöksestä julkaistaan Lapin ympäristökeskuksen ja Inarin kunnan virallisilla
ilmoitustauluilla.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusosoitus on tämän lupapäätöksen liitteenä. Valituskirjelmä liitteineen tulee valitusosoituksen mukaisesti osoittaa Vaasan hallinto-oikeudelle, mutta toimittaa päätöksen
tehneelle viranomaiselle eli Lapin ympäristökeskukselle asianosaisten kuulemista ja
päätöksen tehneen viranomaisen lausuntoa varten.
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Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:
• toiminnanharjoittaja,
• ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
• rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristö-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
• laitoksen sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
• alueellinen ympäristökeskus sekä laitoksen sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
• muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

LIITE

Ympäristölupapäällikkö

Juha Anttila

Ylitarkastaja

Marko Kiviniemi
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Tähän päätökseen ja päätöksen käsittelystä perittyyn maksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle ja toimitettava valitusajan kuluessa Lapin ympäristökeskukselle.
Valitusaika
Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä. Valituspäivää 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 Lapin ympäristökeskuksen kirjaamoon. Valituskirjelmän voi
toimittaa perille henkilökohtaisesti, postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostitse. Toimitustavasta riippumatta valituskirjelmä on toimitettava siten, että se on perillä kirjaamossa viimeistään
valitusajan päättymispäivänä 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
Tuomioistuimen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun
lain (701/1993, muut. 1024/2002) nojalla muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan
hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua 80 euroa. Mainitussa laissa on erikseen säädetty eräistä
tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Lapin ympäristökeskuksen yhteystiedot:
postiosoite:
PL 8060, 96101 ROVANIEMI
käyntiosoite: Hallituskatu 5, 96100 ROVANIEMI
aukioloaika: 8.00 - 16.15
puhelin:
(016) 329 4111
telekopio:
(016) 310 340
sähköposti:
kirjaamo.lap@ymparisto.fi

LAP YLYy 02V

• Hallituskatu 5 ⋅ PL 8060, 96101 Rovaniemi ⋅ Puh. (016) 329 4111 ⋅ Faksi (016) 310 340 ⋅ kirjaamo.lap@ymparisto.fi ⋅ www.ymparisto.fi/lap
• Hallituskatu 5 ⋅ PB 8060, FI-96101 Rovaniemi, Finland ⋅ Tfn +358 16 329 41 11 ⋅ Fax +358 16 31 03 40 ⋅ kirjaamo.lap@ymparisto.fi ⋅ www.miljo.fi/lap

