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ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,
joka koskee lypsykarjalle tarkoitetun pihattonavetan rakentamista sekä päätös
anomuksesta aloittaa luvan mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

LUVAN HAKIJAT

Kallio Merja ja Jarmo. Kurhilantie 212, 54940 SOLKEI
Kantonen Ari ja Sari. Kivistöntie 99, 54940 SOLKEI

LAITOS/TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Rakennettava eläinsuoja sijaitsee Taipalsaaren kunnan Kurhilan kylässä tilalla
Pykälöi Rn:o 4:14.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN
Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle, on ympäristöluvan
varainen ympäristönsuojeluasetuksen 1§:n 1 momentin kohdan 11 a perusteella.
Hakemuksen mukaisen eläinsuojan rakentaminen muodostaa uuden lupavelvollisen yksikön ja tarvitsee ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen luvan.
Eläinsuojan, joka vastaa lannantuotannoltaan yli 75 lypsylehmän lannantuotantoa, toimivaltainen lupaviranomainen on alueellinen ympäristökeskus ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin kohdan 10 a mukaan.
ASIAN VIREILLETULO
Hakemus on tullut vireille Kaakkois-Suomen ympäristökeskukseen 5.12.2000.
Hakijat ovat pyytäneet 16.1.2001, että toiminta voidaan muutoksenhausta
huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen vakuutta vastaan.
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE
Taipalsaaren kunta on myöntänyt 1.2.2001 hankkeelle rakennusluvan, joka on
lainvoimainen. Alue on maatalousvaltaista haja-asutusaluetta. Alueella ei ole
voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Rakennettavan pihattonavetan ympäristö on muuta ympäristöä korkeammalla
sijaitsevaa metsäistä kangasmaata. Aivan lähialueella ei ole asuinrakennuksia
ja lähin asuinrakennus navetasta on noin 120 metrin etäisyydellä. Jonkin verran
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muuta asutusta sijaitsee noin 250-500 päässä tulevasta navetasta. Rakennuspaikka ja karjan jaloittelualueet sijaitsevat pohjavettä muodostavalla harjukumpareella. Alue on luokiteltu kolmannen luokan pohjavesialueeksi ja sen
vaikutusalueella sijaitsee muutama talousvesikaivo.
Pihattonavetta on jaloittelualueineen Solkein valtakunnallisesti tärkeän
maisemansuojelualueen rajauksen ulkoreunalla. Alueesta on mm. todettu, että
se on edustava pienimuotoisesta asutuksesta ja pientiloista koostuva SuurSaimaan seudun rantakylä, jolla on kiinnostavien kulttuuripiirteiden lisäksi
huomattava maisemallinen arvo.

ELÄINSUOJAN TOIMINTA
Hakemuksen mukaan rakennettavaan makuuparsipihattonavettaan sijoitetaan
72 lypsylehmää, 45 hiehoa ja 48 alle 8 kk ikäistä vasikkaa. Toiminnan alkamisen
yhteydessä Merja ja Jarmo Kallio lopettavat lypsykarjan pidon nykyisessä
karjasuojassaan, jossa lypsylehmäpaikkoja on 23 ja joka sijaitsee uudesta
navetasta noin 400 metriä kaakkoon. Samoin Ari ja Sari Kantonen lopettavat
lypsykarjan pidon omassa karjasuojassaan. Heidän navetassaan on lypsylehmäpaikkoja 10 ja navetta sijaitsee noin 600 metriä uudesta navetasta koilliseen.
Uusi eläinsuoja yhdessä hakijoitten nykyisten tilojen kanssa muodostaa yhden
uuden toiminnallisen karjatilan. Metsätaloutta nykyiset tilat harjoittavat
kuitenkin jatkossakin edelleenkin erikseen.
Uuden pihattonavetan lannankäsittely toteutetaan kuivalantamenetelmällä.
Navetan yhteyteen rakennetaan avolantala. Betonirakenteisen lantalan pohjan
pinta-alaksi tulee 720 m2 ja betonirakenteisten seinämien korkeudeksi 150 cm
(laskennallinen kokonaistilavuus 1750 m3 ). Seinämiin tulee lisäksi puurakenteinen korotus maisemasuojaksi. Lantalan ajoluiskan korkeudeksi tulee 50 cm.
Lantalan yhteyteen rakennetaan kuormauslaatta
Karja ulkoilee ympäri vuoden enintään noin 3 hehtaarin suuruiseksi rajatussa
jaloittelutarhassa. Tarhaan tulee 300 m2 tiivisalue ja muu alue on metsämaata.
Kiinteältä alueelta lanta siirretään lantalaan koneellisesti ja virtsa ja sadevedet
johdetaan virtsasäiliöön. Maitohuoneen pesuvedet ja muut pesu- ja WC-vedet
johdetaan virtsasäiliöön. Säiliöön johdetaan myös lantalaan kertyvät nesteet.
Katetun betonirakenteisen virtsasäiliön tilavuudeksi tulee 1110 m3.
Tarkastuskäynnin yhteydessä 23.4. luovutetussa kartassa hakijat esittävät
jaloittelualueen sijoittuvan navettarakennuksen itäpuolelle jonkin verran siitä
sekä etelään että pohjoiseen niin, että merkittävä osa sijoittuu myös tilan 3:45
alueelle.
Jotta hakemuksen mukaisen eläinmäärän lannat, sadevedet ja eläinsuojan
jätevedet vastaavat 12 kk:n säilytystä, kuivalantalatilavuutta on oltava vähintään
1413 m3 sekä virtsasäiliötilavuutta vähintään 1110 m3.
Lannan pelto- ja nurmilevitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on 70 ha, josta
omaa 35 ha ja vuokramaata 35 ha. Lannan levitys tapahtuu kasvukauden aikana.
Kotieläinten valvontaohjeen mukainen vähimmäispeltoala kyseisen eläinmäärän
lannan levitykseen on 65,25 ha, joten tilan peltoala on riittävä. Osa pelloista
sijaitsee Savitaipaleen kunnan alueella.
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Säilörehu valmistetaan esikuivattuna laakasiiloon 1250 tn vuodessa. Puristenesteet johdetaan happonestekaivoon. Puristeneste on tarkoitus levittää pellolle
kasvukauden aikana.
Lypsykarjalle rakennettava tuotantorakennus varustetaan koneellisella alipaineilmanvaihdolla. Tuotantorakennus on harjakattoinen, yksikerroksinen ja noin 7
metriä korkea L-muotoinen rakennus, jonka kokonaisala on 2517 m2 ja tilavuus
12275 m3. Sen pituus molempiin suuntiin on n. 67 m. Rakennuksessa ei
säilytetä poltto- ja voiteluaineita eikä kemikaaleja ja kasvinsuojeluaineita.
Kyseisten aineiden varastointi ja muu eläinsuojan tekninen huolto ja työkoneiden säilytys tukeutuvat nykyisten sekä Kallioitten että Kantosten tilojen
huoltorakennuksiin, jotka sijaitsevat paikallisen pohjaveden muodostumisalueen ulkoreunoilla. Rakennuksessa ei suoriteta erityisen meluavia toimintoja
kuten puhaltamilla tapahtuvaa viljan tai heinän kylmäilmakuivausta. Rakennuksen toiseen siipeen sijoitetaan 330 m2:n kuivike- ja heinävarasto sekä yhteensä
700 m2:n laakasiilot säilörehun valmistusta ja varastointia varten. Säilörehutilavuutta on 1560 m3 .

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Uusi karjatila liittyy ympäristötukijärjestelmään kaudelle 2001-2005 samoin
kuin hakijoiden nykyiset karjatilat ovat jo liittyneet. Toiminnan laajentuessa
hakijoiden tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta nykyisiin toimintoihin
verrattuna.
Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat kuolleet eläimet, muovit, ongelmajätteet ja
pilaantunut rehu. Tilan jätteistä muovit on tarkoitus toimittaa yleiselle kaatopaikalle ja ongelmajätteet ongelmajätteiden keräykseen. Pilaantunut rehu toimitetaan lantalaan. Tilat ovat liittyneet järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Jätteiden
kompostointia ei tilalla ole suunniteltu harjoitettavan. Hakijat eivät ole
selvittäneet hakemuksessa kuolleiden eläinten käsittelyä. Poikimisista syntyvä
eläinperäinen jäte menee yleisen tavan mukaan lantalaan.
Niin sanottu puhdas ja likainen liikenne toimivat eri puolilla eläinsuojaa.
Tilan käytössä olevat polttoainesäiliöt, tilavuuksiltaan 3000 ja 2000 litraa
sijaitsevat nykyisillä Kallion ja Kantosen tiloilla. Säiliöt on varustettu suojaaltailla. Muita öljytuotteita on n. 400 litraa, jotka säilytetään öljyvarastossa.
Sikäli, kun eläinsuojassa joudutaan käyttämään lämmitystä, se tehdään sähköllä.
Eläinsuojan toiminta voi vaikuttaa sen alla oleviin pohjavesiin, jos haitallisten
aineiden pääsyä maaperään ei riittävästi estetä. Tarkempia tietoja pohjaveden
laadusta ei ole käytössä. Hakemuksessa ei ole esitetty ympäristön tilan tai
päästöjen tarkkailua. Lähimpien naapurien asunto sijaitsee samalla pohjavesialueella 120 metrin päässä. Asunnon jätevesihuoltoratkaisuksi on hyväksytty
v.1991 maahan imeytys, millä on voinut olla vaikutusta alueen pohjaveden
laatuun. Asunnon raakavesi tulee kuitenkin n. 400 metriä eläinsuojaa lännempää erillisestä kaivosta. Lähin käytössä oleva talousvesikaivo on Eino Pöystin
asuinkiinteistöllä. Eläinsuojan oma raakavesi tulee Kallioitten tilan kautta
johdettuna etelästä Pienen Salpausselän laajalta pohjavesialueelta.
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Peltojen kuivatusvedet, joille hakemuksen mukaan lantaa ja virtsaa levitetään,
valuvat mm. Solkeinlahteen ja Karveteen sekä Totjärveen ja Saarijärveen.
Vesistöt ovat alttiina levityksestä aiheutuville ravinnepäästöille.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu 25.1.-28.2.2001 Taipalsaaren ja Savitaipaleen
kuntien ilmoitustauluilla ja siitä on ilmoitettu Etelä-Saimaa-nimisessä sanomalehdessä 25.1.2001. Navetan rakennuspaikan lähimmille raja-naapureille ja
asukkaille on kirjeitse tiedotettu hakemuksen vireilletulosta
Tarkastukset ja neuvottelut
Tilalle on tehty tutustumiskäynti 10.1.2001, missä yhteydessä hakemusasiakirjoja täydennettiin ja täsmennettiin. Toinen neuvottelu- ja tarkastuskäynti tilalle
ja alueelle on tehty 23.4.2001.
Lausunnot
Taipalsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva perusturvalautakunta on antanut lausuntonsa hakemuksesta 15.2.2001. Pöytäkirjaan on
kirjattu mm. seuraava kuvailuosa: “Sijaintipaikka on kolmannen luokan
pohjavesialuetta. Pohjaveteen kohdistuvat mahdolliset haitalliset vaikutukset
ovat estettävissä hankkeen toteuttamista ohjaavilla mahdollisilla lupamääräyksillä, jotka lupaviranomainen tarvittaessa asettaa huomioiden pohjavesialueen
ominaisuudet. Sijaintipaikka on valtakunnallisesti arvokkaan maisemansuojelualueen läheisyydessä, Solkein maisema-alueen lounaispuolella, maisema-alueen
rajauksen ulkopuolella. Maisema-alueen tai sille näkyvän alueen osalta ei
kunnan rakennusjärjestyksessä ole erityisiä määräyksiä.” Varsinaiseksi
lausunnoksi on hyväksytty seuraava: “Mahdollisten pohjavesivaikutusten
estämiseksi lannankäsittely- ja jaloittelualueet sekä jäteveden käsittely on
rakennettava ja hoidettava siten, ettei alueen pohjavedelle aiheudu muutoksia.
Hakemusasiakirjoista ei selviä jaloittelualueen rakennetta eikä sen jätevesien
käsittelyä tai johtamista.”
Taipalsaaren kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 13.3.2001 asiaa ja
todennut, että sillä ei ole huomauttamista hakemuksen johdosta.
Savitaipaleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. Savitaipaleen perusturvalautakunnan
lausunto on annettu 25.4.2001 viranhaltijalausuntona ja siinä ympäristönsuojelusihteeri Jarmo Karhula on todennut seuraavan:
Suoranaista estettä ympäristöluvan myöntämiselle haetulle ympäristöluvalle
ei ole, vaikka suunniteltu ja lupahakemuksen kohteena oleva lypsykarjapihatto
sijoittuukin III luokan pohjavesialueelle. Lypsykarjapihaton rakentamisessa tulee
huolehtia siitä, että rakenteista tulee vesitiiviitä ja karjan jaloittelualueilta ei
pääse jätevesipäästöjä pohjaveteen eikä ympäristöön siten, että ne valuvat
pintavesien mukana vesistöön. Rakennuksen katolta tulevien suhteellisen
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puhtaiden vesien johtamiseen hallitusti karjasuojan ympäristöstä tulee kiinnittää
huomiota, jotta vältetään huomattavan runsaiden likavesierien muodostuminen
ja sitä kautta lisääntyvä hajakuormitus karjasuojan ympäristössä ja vesistöissä
sekä vältetään pohjaveden likaaminen. Karjasuojan vieressä oleva 3 hehtaarin
metsälaidunalue kuulostaa epäilyttävältä sijoitettavaksi III luokan pohjavesialueelle. Pihattoon sijoitettava karjamäärä tuottaa metsää laiduntaessaan ulostetta
ja virtsaa huomattavan määrän ja lisäksi aluetta tallaamalla aiheuttanee
pohjaveden ja pintavesien pilaantumisriskin. Metsälaitumelta (= haka) lannan
kerääminen talteen tulee olemaan hankalaa. Parempi ratkaisu olisi koko alueen
rakentaminen tiivispohjaiseksi, josta jätevesien ja lannan talteenotto voisi
tapahtua hallitusti. Vaikka karjasuojan eteen on suunnitelmissa esitetty 310 m2:n
tiivispohjaista aluetta, ei se riittäne karjan ainoaksi ulkoilualueeksi. Ilmeisesti
näin suuren karjan kuljettaminen peltolaitumille on kovin hakalasti toteutettavissa ja aiheuttanee ympäristössä omat ongelmansa.
Kuivalannan ja virtsan levitys Myllyjoen ympäristössä, Kurhilan ja Solkein
kyläalueella sijaitsevalle pelloille vaatii toiminnanharjoittajilta huolellisuutta,
koska alueilta valuvat kuivatusvedet virtaavat vielä suhteellisen puhtaille
vesialueille Saimaassa.
Myöskään hakemuksen kohteen sijoittuminen valtakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueen välittömään läheisyyteen ei aiheuttane estettä luvan myöntämiselle, koska kyseinen karjasuoja on rakennettavissa siten, ettei se huomattavasti
poikkea ulkonäöltään valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella vallitsevasta rakennustavasta. Toisaalta hakemuksen kohteena oleva karjasuoja ei
näkyne suoraan kyseiselle arvokkaalle maisema-alueelle.
Etelä-Suomen lääninhallitus on 16.2.2001 todennut lausuntonaan seuraavan:
Eläintautilain (55/80) 12§:n ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain 44§:n
nojalla annetun Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen n:o 1022/2000 (H
19) 3§:n mukaisesti kuolleet, kuolleena syntyneet ja tietyistä syistä lopetetut
nautaeläimet ovat suuririskistä eläinjätettä, jonka käsittelystä on määrätty ko.
asetuksen 5§:ssä. Suuririskinen eläinjäte on pääsääntöisesti käsiteltävä eläinjätteen polttolaitoksessa tai suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitoksessa. Märehtijöiden raatojen käyttö eläinten rehuna on kielletty (asetuksen 10§).
Suuririskinen eläinjäte, joka syntyy vaikeapääsyisessä paikassa taikka, jota
syntyy niin vähäisiä määriä kerrallaan, että sen kuljetus suuririskisen eläinjätteen
käsittelylaitokseen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia, saadaan haudata
maahan asetuksen liitteen 3 mukaisesti. Yksittäisiä eläimiä haudattaessa alle
40 kilon painoiset eläimet on peitettävä vähintään 0,5 metrin paksuisella ja yli
40 kilon painoiset vähintään yhden metrin paksuisella maakerroksella. Hautaamismahdollisuus perustuu eläinjätteen tuottajan tapauskohtaiseen harkintaan,
mutta kunnan- ja läänineläinlääkäri voivat auttaa harkinnassa.
Etelä-Suomen läänin alueelle on lähiaikoina tulossa järjestetty raatojen keräily,
josta tuottajia tullaan Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolta 16.2.2001 saadun tiedon mukaan informoimaan maaliskuun alussa
2001. On suunniteltu, että kuolleet eläimet noudettaisiin tiloilta 3 vrk:n kuluessa
suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen. Raatojen keräilyyn liittyneellä
tilalla saisi sen jälkeen haudata vain alle 100 kilon painoisia yksittäisiä eläimiä.
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Nautojen kuolleisuus Suomessa on keskimäärin 1 %:n luokkaa ja vasikoiden
kuolleisuus keskimäärin 5 %, joten 165 nautaeläimen yksikössä syntyvän
suuririskisen eläinjätteen määrä on normaalitilanteessa melko vähäinen. Tilalla
tapahtuva eläinjätteen poltto ei ole mahdollista. Eläinsuojan rakennusvaiheessa on kuolleita eläimiä varten tarpeen suunnitella asianmukainen välivarastointitila, josta jäte voidaan kuljettaa suuririskiseen eläinjätteen käsittelylaitokseen. Raatojen siirtoreitin suunnittelussa eläinsuojasta välivarastointitilaan
tulee huomioida eläintautivaara. Ko. tilan jäähdytysmahdollisuus lämpimänä
vuodenaikana on suositeltavaa.
Käsittelemättömän eläinjätteen, jota kuolleet nautaeläimet ovat, keräämisestä,
kuljetuksesta ja varastoinnista on säädetty em. asetuksen 8 ja 9§:ssä. Raatojen
kuljetus ei tule tilojen järjestettäväksi. Varaston on täytettävä asetuksen liitteessä
2 säädetyt vaatimukset: - Eläinjätteen varastointi ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten
eikä eläinten terveydelle. - Varastossa on oltava asianmukaiset tilat ja välineet
eläinjätteen varastointia ja käsittelyä varten. - Käsittelemätön eläinjäte on
pidettävä erillään rehun raaka-aineista siten, että eläintautien leviäminen
estetään. - Varaston on oltava tiiviillä alustalla ja siten katettu ja suojattu, että
ketut, rotat, lokit ja muut eläimet eivät pääse sinne. - Valumavesien pääsy
ympäristöön on estettävä asianmukaisesti.
Uusi varasto saadaan ottaa käyttöön hyväksymisen jälkeen. Hyväksymisestä
päättää kunnaneläinlääkäri, jonka toimialueella varasto sijaitsee. Hyväksymistä
ei kuitenkaan tarvita eläinjätteen tilapäiselle säilytyspaikalle, joka sijaitsee
eläinjätteen syntymispaikan välittömässä läheisyydessä. Etelä-Suomen lääninhallitus katsoo, että eläinjätteen tilapäisenä säilytyspaikkana voidaan pitää ainakin
varastoa, jossa kuolleet eläimet joutuvat olemaan lyhyen aikaa (3 päivää) ja
varastossa säilytetään vain samalla tilalla syntynyttä jätettä.
Muistutukset ja mielipiteet
1) Eino Pöysti on 29.1.2001 päivätyssä muistutuksessaan todennut seuraavan:
Lupahakemuksesta ei käy selville karjan jaloittelutarhan rajat. Mikäli nämä rajat
tulisivat olemaan kokonaisuudessaan Pykälöi RN:o 4:14 rajat, niin tällöin
jaloittelualue tulisi 15 metrin päähän rajanaapurina omistamastani Koulumäki
RN:o 4:10 tilan päärakennuksesta ja kahden metrin päähän tilan vesikaivosta
sekä n. 50 metrin etäisyydelle pihan piiriin rakennetun toisenkin asunnon
vesikaivosta, joihin kaivoihin vesi tulee n. 300 metrin näköetäisyydelle
suunnitellun rakennuspaikan mäen suunnasta, mikä osoittaa, että rakennuskohteen alla on pohjavesialuetta joka tulisi suojata.
Omistamani koulumaan tilan päärakennus on merkitty v. 1987 ilmestyneessä
"Etelä Karjalan Rakennuskulttuuri" nimisessä teoksessa sivu 152 merkittäväksi
rakennuskohteeksi ja jonka ulkomaalaukseen myös Kaakkois-Suomen Ympäristökeskus on myöntänyt avustusta n. viisi vuotta sitten.
Mainittakoon , että Taipalsaaren Urheilijat ry:n valaistun kuntoradan jatke on
jo yli 10 vuoden ajan johtunut suunnitellun rakennuskohteen halki, joskin uuden
omistajan kanssa tästä ei ole tiettävästi sovittu. Myöskin Kiljusen uusi asuinrakennus sijaitsee n. 100 metrin etäisyydellä. Käsitykseni mukaan Merja ja Jarmo
Kallion mailta löytyy sopivimpiakin rakennuspaikkoja, esim. entisen käytössä
olevan pihaton pohjoispuolen pellolta, tai nyt suunnitteilla olevasta paikasta
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300-500- metriä länteen olevalla mäellä, johon on jo valmis linjatiekin olemassa
ja karjan jaloittelupaikaksi sopisi Kivistön yksityistien eteläpuoli, jossa ei ole
mitään asutusta joten haitat tulisi eliminoitua pois. Myös osakkaan Sari
Kantolan (os. Kiljunen) entiset kotitilan maat sijaitsevat Pykälöi 4:14 tilan
rajanaapureina ja tämän tilan maat sijaitsevat kaukana muusta asutuksesta.
Pyydän, että rakennuskohteen paikka velvoitetaan tarkistamaan uudelleen.
2) Antti ja Alina Kallio ovat 26.2.2001 päivätyssä muistutuksessaan pyytäneet
ottamaan huomioon ja selvittämään seuraavat asiat:
a) millä tavalla on hoidettu ja varmistettu karjasuojan lannan ja virtsan käsittely,
siten että niistä ei aiheudu vaaraa pohjavesille
b) millä tavalla on hoidettu jaloittelutarhan lannan ja virtsan käsittely, siten ettei
siitä aiheudu vaaraa pohjavesille suotovirtauksin
c) miten lannan ja lietteen jatkokäsittely (= levittäminen pellolle) tehdään siten,
että siitä ei aiheudu hajuhaittaa eikä rajalla olevan juomavesikaivomme veden
pilaantumista.
Olemme huolestuneita pohjaveden säilymisestä puhtaana ja viittaamme
olemassaolevaan vesiensuojelun ohjelmaan ( valtioneuvoston periaatepäätös
vesien suojelun tavoitteista vuoteen 2005) jossa todetaan mm. seuraavaa:
Vältetään pohjavesille vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamista tärkeille
ja muille vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Jos tällaisia toimintoja
kuitenkin poikkeuksellisesti joudutaan sijoittamaan näille alueille, toiminnanharjoittajan on suojeltava pohjavedet riittävästi. Näillä alueilla jo olevat pohjavesien pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarkastetaan ja toteutetaan
tarvittavat pohjavesien suojelutoimenpiteet. Varmistetaan, ettei pohjavesien
pilaantumisvaaraa aiheudu. Vedenhankinnan kannalta tärkeille ja muille
vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille sijoitetaan karjasuojia vain
poikkeuksellisesti tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Näillä alueilla ei
käytetä pohjaveden laatua vaarantavia kemiallisia torjunta-aineita ja virtsan sekä
lietelannan levitystä vältetään.
Toivomme, että edellä mainittu periaatepäätös otetaan huomioon ja asian osalta
kartoitetaan kaikki riskit ja laaditaan riittävän yksityiskohtainen tarkkailu- ja
toimenpideohjelma, jota seurataan säännöllisesti ympäristökeskuksen taholta.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijoille on varattu mahdollisuus kirjallisen vastineen antamiseen muistutuksista ja lausunnoista. Vastineessaan Eino Pöystin muistutukseen hakijat ovat
todenneet seuraavan: “Tulevan yhteispihattomme lehmien jaloittelutarhana ei
tule olemaan koko Pykälöi 4:14 tila, vaan tarha tulee sijaitsemaan pihaton
välittömässä läheisyydessä, josta Eino Pöystin tilan rajaan tulee n.140 m. Tilalla
sijaitseva päärakennus ja vesikaivo ovat vieläkin kauempana. Navettarakennuksen sijainti ei estä kuntoradan käyttöä.”
Vastineessaan Antti ja Alina Kallion muistutukseen hakijat ovat todenneet
seuraavan: “Tulevassa yhteispihatossa muodostunut lanta, virtsa, maitohuoneen

8
pesuvedet ja säilörehun puristeneste varastoidaan vesitiiviisiin varastoihin, joista
levitys pelloille tehdään ympäristötuen sitoumusehtojen mukaisesti kasvukauden
aikana. Lantala ja virtsasäilö on mitoitettu niin, että niihin mahtuu 12 kuukauden
tarvetta vastaava määrä. l ja 2 luokan pohjavesialueiden reunoilla rajoitetaan
virtsan ja lannan levitystä. Rajoituksista huolimatta peltoalaa on riittävästi.
Jaloittelutarhan pohja on osittain tiivispohjaista aluetta. (Jaloittelualueita
koskevan ohjeen mukaan). Jaloittelutarhan tiivispohjaiselta alueelta lanta ja
virtsa kerätään lantalaan. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa tiivispohjaista
aluetta rakennetaan lisää. Tarhassa ei tule olemaan eläimille ruokailumahdollisuutta, se on ainoastaan ulkoilukäyttöön. Pihattotyyppisessä navetassa eläimet
pääsevät sisälläkin vapaasti liikkumaan, joten niiden ulkoiluaika jäänee
vähäiseksi. Uusi eläinsuojelulaki velvoittaa kuitenkin ulkoilumahdollisuuteen.
Antti ja Alma Kalliolle vesi tulee peltojen takana olevasta lähteestä, pellolla
oleva vesivarastokaivo toimii ylivuoto periaatteella. Vesivarastokaivo sijaitsee
heidän omalla pellolla.”

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus myöntää Merja ja Jarmo Kalliolle sekä Ari
ja Sari Kantoselle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan
eläinsuojalle. Eläinsuojan toimintaa on harjoitettava lupahakemuksen mukaisesti ellei lupamääräyksissä muuta vaadita.
Lupamääräykset
1.

Eläinsuojaan saa sijoittaa yhteensä enintään 72 lypsylehmää, 45 hiehoa ja 48
alle 8 kuukauden ikäistä vasikkaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa, jos lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuottoa

2.

Lantalan tilavuus on oltava vähintään 1750 m3 ja virtsasäiliön tilavuus vähintään
1110 m3.

3.

Lanta ja virtsa on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pelloilla. Levitykseen
on oltava käytettävissä kulloistakin suurinta vuosittaista eläinmäärää vastaava
peltoala, joka on 1 hehtaari/1,5 lehmää, 1 hehtaari/4 yli kahdeksan kuukauden
ikäistä nautaeläintä ja 1 hehtaari/8 alle kahdeksan kuukauden ikäistä nautaeläintä

4.

Lannan ja virtsan levityksessä on noudatettava nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamista koskevaa valtioneuvoston asetusta (931/2000). Asetusta muutettaessa on noudatettava vastaavan uuden asetuksen suosituksia ja ohjeita siltä osin
kuin ympäristökeskuksen kanssa sovitaan.

5.

Lannan ja virtsan levitys on tehtävä asianmukaisella kalustolla välttäen haittojen
aiheuttamista levityksen ja kuljetuksen aikana. Vesistöjen ja valtaojien varsille
on jätettävä vähintään 5 metriä leveät suoja-alueet, joille ei levitetä. Lantaa ja
virtsaa ei saa levittää myöskään tärkeille ja vedenhankintaan soveltuville
pohjavesialueille ( I ja II luokat )
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6.

Eläinsuojan katolta kertyvät sade- ja sulamisvedet on ohjattava eläinsuojan ja
sen jaloittelualueen ulkopuolelle niin että vesien maahanimeytyspaikka pidetään
puhtaana ja vapaana muusta toiminnasta.

7.

Lantaa ja virtsaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille jätettävä
vähintään 50 metriä leveä suoja-alue. Kaivon omistajan suostumuksella suojaalue voi olla kuitenkin pienempi mutta on suositeltavaa että se olisi vähintään
30 metriä.

8.

Eläinsuojan tiloissa ei saa harjoittaa polttonesteiden, öljyjen , kasvinsuojeluaineiden eikä säilörehuhappojen säilytystä. Jos alueella tai tiloissa säilytetään
pysyvästi traktoreita ja muita öljyjä sisältäviä työkoneita ja -varusteita, ne on
säilytettävä alustalla, josta vuodot ovat kerättävissä talteen. Öljyvuotojen varalta
alueella on säilytettävä imeytysaineita ja vuotaneiden aineiden talteenotto ja
maaperän puhdistaminen on tehtävä vuototilanteissa välittömästi.

9.

Rakennettavien säilörehuvaraston, eläinsuojan pohjan, lantalan sekä virtsa- ja
puristenestesäiliöiden rakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja siten tehtyjä, ettei
niistä pääse valumaan tai suotautumaan nesteitä maaperään
Virtsasäiliö ja lantala on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa . Tyhjennysten
yhteydessä on tarkastettava niiden kunto ja havaitut puutteet on korjattava
viivytyksettä. Puristenestesäiliö on tyhjennettävä säilörehun tekemisen jälkeen
mahdollisimman pian. Puristenesteen peltolevityksen suhteen on otettava
huomioon sama, kuin mitä on määrätty lannan ja virtsan levityksestä.

10.

Virtsasäiliön ja puristenestesäiliön pohjarakenteiden alle on tehtävä suojauskerrokset, salaojat ja täysin tiiviit tarkistuskaivot siten, että voidaan havaita
säiliöistä tapahtuvat mahdolliset vuodot. Vuototapauksissa vuotaneet nesteet
on pumpattava tarkistuskaivoista talteen. Säiliöt on tyhjennettävä korjausta
varten mahdollisimman pian, jos vuodot ovat merkittäviä. Havaituista vuodoista
on ilmoitettava välittömästi ympäristöviranomaisille. Ympäristökeskus voi
tällöin antaa oikeuden poiketa tämän luvan määräyksistä, jos se on pohjavesien
pilaantumisen estämisen kannalta tarpeen.

11.

Jaloittelualueen äärirajat on merkittävä maastoon pysyvästi selkein merkein.
Jaloittelualueen pinta-ala on oltava enintään 3 hehtaaria. Alue on rajattava siten,
että se on lähimmistä nykyisistä talousvesikaivoista vähintään 175 metrin
etäisyydellä. ja paikallisesta ulkoilureitistä vähintään 20 metrin etäisyydellä.
Alue on sijoitettava niin, että pääosa siitä on eläinsuojasta itään ja pohjoiseen.
Se voi ulottua myös kiinteistön 3:45 alueelle.
Jaloittelualueella ei saa järjestää eläinten ruokintaa. Osa alueen puista on
suojattava niin, että alueella säilyy ainakin jonkin verran kasvavia puita.
Jaloittelualueen pinnalla tulee pyrkiä säilyttämään mahdollisimman suurelta
osin kasvispeitteinen humuskerros. Pahoin paljaaksipoljetut alueet on suojattava
väliaikaisesti, jotta niiden pintakasvillisuus voi elpyä.

12.

Ennen toiminnan aloittamista on eläinsuojaa ympäröivältä pohjavesialueelta
otettava riippumattoman asiantuntijan toimesta edustavat vesinäytteet kolmesta
alueen kaivosta. Vesinäytteistä on tutkittava asianmukaisessa laboratoriossa
seuraavat muuttujat: haju, maku, sameus,väri, pH, happi, sähkönjohtavuus,
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rauta, mangaani, kloridi, kemiallinen hapenkulutus (CODMn tai KMnO4-luku),
nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi, kokonaisfosfori, koliformiset bakteerit ja
lämpökestoiset koliformiset bakteerit. Näytteet tulisi ensisijaisesti ottaa Eino
Pöystin, Antti ja Alina Kallion sekä Marjukka ja Olli Ahtiaisen asuinkiinteistöjen kaivoista.
Niistä edellä mainituista kaivoista, jotka ovat talousvesikäytössä, on toiminnan
aloittamisen jälkeen otettava riippumattoman asiantuntijan toimesta joka toinen
vuosi veden laadun seurantanäytteet. Vesinäytteistä on tutkittava haju, maku,
sähkönjohtavuus, nitraatti, nitriitti, ammoniumtyppi ja kloridi.
13.

Kuolleet eläimet, jotka ovat jätettä, on käsiteltävä ensisijaisesti suurriskisen
eläinjätteen käsittelypaikoilla. Eläinsuojaan on tätä varten suunniteltava ja
rakennettava asianmukainen välivarastointitila, josta eläinjäte voidaan kuljettaa
kyseiseen laitokseen. Siltä osin kuin maa- ja metsätalousministeriön asetuksen
1022/2000 perusteella yksittäisiä kuolleita eläimiä haudataan maahan, hautaus
on tehtävä mahdollisimman pian vettymättömään maaperään, joka ei ole
pohjavesialueella eikä kaivojen ja asutuksen läheisyydessä.

14.

Antibioottipitoinen jätemaito on pyrittävä hyödyntämään vasikoiden ruokana,
jos maidosta voidaan kannattavasti poistaa lääkeaineet, esim. entsyymiperusteisin poistomenetelmin ja tästä ei seuraa tautiriskiä tai muuta haittaa eläimille ja
eläintenpidolle.

15.

Muovijätteet on toimitettava hyödynnettäväksi, jos paikkakunnalla järjestetään
ko. jätteiden keräyksiä. Yhdyskuntajätteet ja muu tavanmukainen jäte on
lajiteltava ja toimitettava hyötykäyttöön tai järjestettyyn jätteenkuljetukseen
siten kuin Taipalsaarella asiasta on määrätty. Jätteiden avopoltto on kielletty.
Ongelmajätteet kuten loisteputket, paristot, akut, jäteöljyt ja lääkkeet on
toimitettava vähintään vuosittain ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.
Ongelmajätteitä on säilytettävä tilalla siten, että niiden pääsy maaperään,
vesistöön tai viemäriin on estetty.

16.

Eläinsuojan toiminnassa on etukäteen suunniteltava ja varauduttava tarpeellisiin
toimenpiteisiin erilaisten poikkeuksellisten onnettomuus- ja häiriötilanteiden
johdosta. Muun muassa tulipalojen varalta on suunniteltava sammutuksessa
käytettävien vesien ohjaaminen ja palon jälkeiset tilapäisjärjestelyt niin, että
niistä aiheutuvat ympäristön pilaantumisriskit ja -haitat ovat mahdollisimman
pienet. Suurten pilaantuneiden rehuerien hävitykseen on myös varauduttava.
Tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä on annettava lyhyt selvitys viranomaisille määräyksen 19 mukaisessa käyttöönottotarkastuksessa.

17.

Hakijoitten on pidettävä kirjanpitoa karjasuojansa toiminnasta. Tiedot on
annettava pyydettäessä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Taipalsaaren
ympäristönsuojeluviranomaiselle siltä osin kuin ne koskevat tämän päätöksen
valvonnassa tarvittavia seikkoja. Ympäristökeskus voi pyytää raportoimaan näitä
tietoja myös säännöllisesti vuosittain, jos hallinnon yhtenäisen seurannan ja
tilastoinnin vuoksi se on tarpeen. Vuosittain maaliskuun loppuun mennessä
ympäristökeskukselle ja Taipalsaaren kuntaan on toimitettava tiedot eläinmääristä ja lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista siltä osin kuin niihin
on tullut muutoksia edellisestä vuodesta, kuolleitten yli 100 kg:n eläinten
lukumäärä ja kuolleitten eläinten käsittelypaikka.
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18.

Määräyksen 12 mukaisista vesinäyteanalyyseistä on toimitettava raportit niiden
valmistuttua Kaakkois-Suomen ymäristökeskukselle, Taipalsaaren ympäristönsuojeluviranomaiselle ja asianosaisille kaivojen omistajille.
Ympäristökeskukseen on ilmoitettava mm. määräyksessä 10 tarkoitetuista
vuodoista ja suuremmista rakenteellisista korjauksista ja toiminnallisista
muutoksista, joita on tarkoitus tehdä eläinsuojan rakenteiden vesitiiviyden
ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.
Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä on myös ilmoitettava ympäristökeskukselle, samoin siitä, jos tila
luopuu osallistumisesta ympäristötukijärjestelmään.

19.

Eläinsuojan valmistuttua ja ennen eläintenpidon aloittamista on paikalla
pidettävä käyttöönottotarkastus, jossa ympäristöviranomaisille esitellään
eläinsuoja ja osoitetaan, että sen rakenteet ovat lupahakemuksen ja tämän
päätöksen mukaisia. Käyttöönottotarkastuksessa on esitettävä tarpeellisilta osin
myös tuotedokumentit rakenteiden soveltuvuudesta kotieläinrakennusten
ympäristönhuoltoon.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristökeskus on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain
tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä kiinnittänyt erityistä huomiota lain 8 §:n
pohjaveden pilaamiskieltoon ja sen kohtiin 2 ja 3. Ympäristönsuojelulain lisäksi
luparatkaisussa keskeiset sovellettavat säädökset ja ohjeet ovat olleet valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000 sekä ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998, joiden perusteella on määritelty eläinsuojassa tarvittavien
rakenteiden mitoitus ja lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala. Eläinjätteiden käsittelystä annettu määräys perustuu keskeisesti Etelä-Suomen lääninhallituksen lausuntoon. Muuten jätehuoltoa koskevat määräykset perustuvat jätelain
tavoitteisiin, joista jätteiden hyötykäyttöä on mm. päätöksessä pyritty edistämään.
Ympäristökeskus on katsonut, että edellytykset luvan myöntämiselle ovat
olemassa, kun otetaan huomioon useat lupamääräykset, joilla ympäristöhaittoja
ja niiden riskejä on vähennetty. Eläinsuojan sijoituspaikan valinta perustuu
ensisijaisesti hakijoiden harkintaan ja paikan tuomiin toiminnallisiin etuihin.
Lähialueelle on jo aiemmin hyväksytty myös jätevesijärjestelmään perustuva
asuintalo. Ympäristönsuojelun kannalta paikan etuna on kantava routimaton
maaperä, jolle eläinsuojan ja varastojen rakentaminen kestäväksi pitäisi olla
suhteellisen helppoa. Suurin riski sijoituspaikassa on kuitenkin pohjavesien
pilaantumisen vaara. Laajan jaloittelualueen vaikutus pohjavesiin ei ole täysin
selvä, mutta sen aiheuttama mahdollinen pilaantuminen on hidasta ja pitäisi
ilmetä pohjavesien tarkkailun perusteella riittävän ajoissa, ennen kuin haitat
pääsevät merkittäviksi. Isompaa maisemallista haittaa tai hajuhaittaa naapureille ei eläinsuojasta todennäköisesti aiheudu. Lähimmän naapurikiinteistön
asukkaiden kantaa asiaan on lupakäsittelyn aikana suoraan kysytty ja heillä ole
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ollut hakemukseen huomauttamista. Muiden asuntojen etäisyys eläinsuojasta
on selkeästi suurempi. Kokonaisrasitukseen vaikuttaa, että alueella olevan
vanhan eläinsuojan toiminta samalla päättyy.
Lupamääräysten perustelut
Lupamääräyksessä n:o 1 sallittu suurin eläinmäärä on hakemuksen mukainen.
Vähäisetkin lisäykset eläinmäärään edellyttävät luvan muutosta ja muutoshakemuksen tekemistä.
Määräykset 2-6 on annettu lähinnä vesiensuojelun edistämiseksi ja niillä on
tähdätty siihen, että peltojen lannoitukseen käytettävän virtsan ja lannan varastot
ovat riittävät, jotta niiden levitys voi tapahtua nitraattiasetuksen mukaisena
ajankohtana ja että vältetään suoria valumia vesistöön ja ojiin.
Määräykset 7-11 on annettu pohjavesien suojelemiseksi ja pilaantumisriskin
pienentämiseksi. Virtsasäiliön ja puristenestesäiliön rakenteiden alle on vaadittu
tehtäväksi suojauskerrokset niin, että mahdolliset vuodot ovat kerättävissä
talteen. Suojauskerrosta ei ole tarkoitettu kuitenkaan varsinaiseksi perusrakenteeksi, jolla estetään täydellisesti nesteiden pääsy maaperään, vaan sen pitäisi
perustua jo säiliöiden hyvään tiiviyteen ja huolelliseen rakentamiseen. Suojauskerroksen tehtävänä on paljastaa mahdolliset säiliöiden rakennevirheet, jotta
ne voidaan välittömästi korjata.
Suojausrakenteeksi kelpaa näin kevyempikin rakenneratkaisu. Säiliöiden alla
tulisi siten olla kantava karkea vettä hyvin johtava salaojakerros, johon päässeet
vuodot ohjattaisiin riittävin tiivistyksin esim. happoja kestävään umpisäiliöön.
Jos muovikalvotiivistys salaojakerroksen alle tehdään ilman saumausta ja ns.
rakennusmuovein, niin muovikerros olisi syytä olla kolminkertainen, kaikki
kerrokset vähintään 60 cm limitettynä ja kaltevuus yli 5 astetta. Pinta- ja
sadevesien pääsy salaojakerrokseen tulisi estää.
Lupamääräyksessä 11 on pyritty vähentämään jaloittelualueesta aiheutuvia
haittoja. Jaloittelualueen rajaamista maastoon metsäalueelle ei ole kokonaan
kuitenkaan kielletty, koska hakijat pitävät jaloittelua tärkeänä eläinten
viihtyvyyden ja terveyden kannalta. Se on myös eläinsuojelulain tavoitteiden
mukaista, vaikkei laissa ole pihattonavettoja koskevaa ehdotonta vaatimusta
pihaton ulkopuolella järjestettävästä jaloittelumahdollisuudesta.
Määräyksellä n:o 12 on velvoitettu hakijat tekemään peruskartoitus alueen
pohjavesitilanteesta, jotta toiminnan mahdollisesti aiheuttamia muutoksia
voidaan verrata lähtökohtatilanteeseen. Lisäksi on määrätty vesien seurantavelvoite, jolla muutokset pyritään havainnoimaan. Jos seurannan tuloksena ja
uuden luvan tarkistamishakemuksen yhteydessä tehtävissä selvityksissä ei
ilmene erityisempiä haittoja, voidaan seurantaa seuraavalla lupajaksolla
olennaisesti helpottaa. Jos haittoja ja vesien alkavaa pilaantumista ilmenee, niin
tätä varten ei luvassa ole annettu erityisiä määräyksiä. Tällöin se käsitellään
normaalina valvonta-asiana ottaen huomioon muut mahdolliset pilaantumista
alueella aiheuttavat tekijät ja sovitaan tai määrätään toimenpiteistä, joilla
asianosaisten kanssa päästään lainmukaiseen ja osapuolia tyydyttävään
tilanteeseen.
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Määräyksillä 13-15 on pyritty toimeenpanemaan jätelain säätämät velvoitteet
ja edistämään jätteiden hyötykäyttöä.
Määräys 16 samoin kuin osittain määräys10 koskevat poikkeuksellisia tilanteita,
joista uuden ympäristönsuojelulain mukaan on annettava tarpeelliset määräykset.
Määräykset 17-18 koskevat toiminnalle annettuja raportointivelvoitteita.
Ympäristökeskuksen lähtökohtana on ollut, että tavanmukaisesta toiminnasta
ei ole tarpeen raportoida laajasti ja seikkaperäisesti. Kun yksityiskohtaisempia
tietoja tarvitaan, niitä pyydetään erikseen.
Määräyksen 19 mukaan ennen eläinsuojan käyttöönottoa järjestetään käyttöönottotarkastus, jonka perusteella laitos hyväksytään käyttöön otettavaksi. Määräyksessä on edellytetty, että rakenteet soveltuvat kotieläinrakennusten ympäristönhuoltoon. Jos ei erityistä syytä ole muuhun, niin yleisesti on pidetty riittävänä,
että rakenteet täyttävät asianomaiset maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet, MMM-RMO C 4 ja niiden mukaiset ennakkohyväksyntäpäätökset.
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on ottanut huomioon muistutuksissa ja
lausunnoissa esiintuodut vaatimukset siten kuin edellä lupamääräyksissä ja
niiden perusteluista ilmenee.
Lupaa 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.
(YsL 56 §)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on
tehtävä viimeistään 31.12.2009 mennessä. Lupahakemuksessa hakijan on
esitettävä asiantuntijaselvitys ja johtopäätökset suoritetusta vesientarkkailusta
ja eläinsuojan vaikutuksesta pohjavesiin. Selvityksen tulee sisältää myös tuore
vertailu ennen toiminnan aloittamista tehtyyn peruskartoitukseen.
Selvitykset on esitettävä myös siitä, miten ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaista
parasta käyttökelpoista tekniikkaa on sovellettu ja voidaan soveltaa eläinsuojassa sen ympäristöhaittojen edelleen vähentämiseksi. Erityisesti asiassa on otettava
huomioon lannan ja virtsan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvä tekniikka sekä
lannan, virtsan ja säilörehun varastoihin ja niiden käsittelyjärjestelmiin ja
maidonkäsittelylaitteistojen pesuihin liittyvä tekniikka.
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TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus määrää, että eläinsuojan toiminta voidaan
aloittaa lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta, jos hakija asettaa
hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen
kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 86/2000
Ympäristönsuojeluasetus169/2000
Jätelaki1072/1993
Valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesien pääsyn
rajoittamisesta 931/2000
Ympäristöministeriön päätös alueellisten ympäristökeskusten maksullisista
suoritteista 245/2000
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään suoritemaksua ympäristöministeriön päätöksen 245/2000
ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Taulukon mukainen maksu
eläinsuojasta on 5 000 markkaa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös saantitodistuksella
Hakija
Jäljennös päätöksestä
Taipalsaaren kunnanhallitus
Taipalsaaren perusturvalautakunta
Savitaipaleen perusturvalautakunta
Etelä-Suomen lääninhallitus
Kaakkois-Suomen TE-keskus, maaseutuosasto
Suomen ympäristökeskus
Eino Pöysti
Antti ja Alina Kallio
Marjukka ja Olli Ahtiainen
Tieto päätöksestä
Eläinsuojakiinteistön rajanaapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen
vireilletulosta
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Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tiedottaa päätöksestä ympäristönsuojelulain
54 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Taipalsaaren ja Savitaipaleen
kuntien ilmoitustauluilla ja lisäksi laitoksen vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus on:
1) hakijalla ja muulla sellaisella, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea;
2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset ilmenevät;
4) toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

.
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