KAAKKOIS-SUOMEN
Y M PÄ R I S T Ö K E S K U S
PL 1023, Kauppamiehenkatu 4
45100 KOUVOLA
Puhelin (05) 75441
Telefax (05) 371 0893

PÄÄTÖS
Dnro 0401Y0121-131
Annettu julkipanon jälkeen
31.5.2001

1(11)

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,
joka koskee lypsykarjanavetan laajennusta.

LUVAN HAKIJA

Esko ja Helinä Parvinen
Lamminkyläntie 81, 59130 KOITSANLAHTI

HAKEMUKSESSA TARKOITETTU LAITOS
Ympäristölupahakemus koskee Esko ja Helinä Parvisen Parikkalan Lamminkylässä tilalla Pettäinmäki rno 14:1 sijaitsevan lypsykarjanavetan laajennusta.
Laajennuksen jälkeen koko eläinsuojan lypsylehmäpaikkojen määrä on 120 ja
lietelantasäiliöiden tilavuus yhteensä on 5400 m3.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 5 §:n mukaan
lupaa on haettava koko toimintaan, kun toiminnan muuttamiseen tarvitaan
ympäristönsuojelulain 28 §:n 3momentin nojalla lupa tai aiemmin myönnetyssä luvassa on määrätty luvan tarkistamisesta määrä-ajassa. Hakemuksen
mukainen uuden karjasuojan rakentaminen katsotaan lain tarkoittamaksi
olennaiseksi muutokseksi.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Ympäristönsuojeluasetus 6 §:n 1 momentin kohta 10 a

ASIAN VIREILLETULO
Lupahakemus on jätetty Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 6.2.2001.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUPAPÄÄTÖKSET, SOPIMUKSET JA KAAVOITUSTILANNE

Ympäristölupa 14.4.1998, Parikkalan kunnan valvontalautakunta. Rakennuslupa 17.3.1998 Parikkalan kunta.
Esko ja Helinä Parvinen ovat tehneet lietelannan vastaanottosopimuksen
seuraavien vastaanottajien kanssa:
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- Varpu Kuusela Paloniementie 42, 59130 Koitsanlahti, levitysala 12 ha,
päivätty 29.1.2001.
- Jukka Karipuro Likolahdentie 63, 59130 Koitsanlahti, levitysala 47,80 ha,
päivätty 1.1.2001.
Alueella ei ole voimassaolevaa yleis- tai asemakaavaa.

TOIMITETUT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET
Etelä-Karjalan Maaseutukeskuksen M-Rakennussuunnittelutoimiston laatima
24.1.2001 päivätty lypsykarjapihaton peruskorjaus ja laajennussuunnitelma.

KARJASUOJAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Yleistä
Rakennettavan pihattonavetan lähialueella ei sijaitse asuinrakennuksia.
Lähimpään naapuriin on matkaa noin kilometri. Osa tilan pelloista rajoittuu 3
lk:n pohjavesialueeseen. Ympäristökeskuksen selvityksen mukaan pintavedet
toiminta-alueelta kulkeutuvat rajavyöhykettä sivuten- ja rajavyöhykkeellä ja
edelleen Simpeleen järveen, joka on noin puolentoistakilometrin päässä
karjasuojasta.
Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 7000 litraa. Säiliö on
katoksessa ja varustettu suoja-altaalla ja lapon estolaitteella. Katoksessa
säilytetään muita öljytuotteita enintään 200 litraa.

LAITOKSEN TOIMINTA
Tuotantokapasiteetti
Hakemuksen mukaan rakennettavaan makuuparsipihattonavettaan ja olemassa
oleviin karjasuojiin tullaan sijoittamaan 120 lypsylehmää, 54 hiehoa, 60
lihanautaa ja 102 vasikkaa (< 8 kk), sekä 4 hevosta ja 2 vuohta. Tuotanto
vuodessa on noin 750 000 litraa maitoa.
Ruokinta
Säilörehu valmistetaan esikuivattuna laakasiiloon 1700 t vuodessa.
Vedenhankinta
Tilalla on porakaivo josta vesi otetaan. Kaivon veden tuotto riittää karjasuojan
tarpeisiin. Varakaivona on käytettävissä lähdekaivo pellolla. Laitumella on
käytettävissä painevesi kaivosta, verkon pituus on n. 500 m.
Lietteenlevitys
Lietteestä 35 % levitetään keväällä toukopellolle heti mullaten. Kesän alussa
n. 25 % heinänurmille ja oraspelloille letkulevittimellä. Heinäkuussa 25 %
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AIV-nurmille ensimmäisen sadon jälkeen, levitys tapahtuu letkulevittimillä.
Elokuun alussa AIV-nurmille 10 % samoin menetelmin kun heinäkuussa.
Tilanteen vaatiessa loput lietteestä ajetaan viljasänkeen elo-syyskuun vaihteessa mullaten. Valtaosa pelloista, joille on tarkoitus levittää lietettä. on noin
kilometrin säteellä karjasuojasta.
Luvan hakijan esittämä arvio parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta
Luvan hakija on katsonut lannankäsittelyn biokaasuksi olevan tutkintavaiheen
asteella ja pitää toistaiseksi tarkoituksenmukaisempana menetelmänä lietelannan levitystä peltoon.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään sopimustukikaudella v. 2000.
Jätevedet ja päästöt
Eläinsuojan WC - vedet ja maitohuoneen pesuvedet 250 m3sekä puristeneste
n. 85 m3 johdetaan lietesäiliöön.
Lannan käsittely ja varastointi
Pihattonavetan lannankäsittely toteutetaan hakemuksen mukaan lietelantamenetelmällä. Hakemuksen mukaan karjasuojan yhteyteen rakennetaan kaksi
betonirakenteista lietelantasäiliötä joiden tilavuus on yhteensä 3400 m3.
Näihin säiliöihin on ilmoitettu johdettavaksi 120 lehmän lannat.
Tilalla on kaksi vanhaa betonirakenteista lietesäiliötä joiden tilavuus yhteensä
2000 m3. Näihin säiliöihin johdetaan nuorenkarjan, hiehojen ja lihanautojen
lannat. Hiehot laiduntavat, joten hiehojen lannalle on laskettu 8 kk:n varastointitarve. Eläinsuojan laajennuksen jälkeen lietelantasäiliöiden tilavuus on
yhteensä 5400 m3.Tilalla on kaksi kuivalantalaa juottovasikoiden, hoitokarsinoissa olevien lehmien, sekä hevosten ja vuohien lantaa varten. Hevosia ja
vuohia pidetään vanhassa karjarakennuksessa, jonka yhteydessä on kattamaton
betonirakenteinen kuivalantala, jonka pinta-ala on 25 m2. Hakija on ilmoittanut rakentavansa pihattonavetan yhteyteen katetun betonirakenteisen kuivalantalan pinta-alaltaan 72 m2. Vasikoiden kuivikepohjakarsinan kuivitetun
alueen pinta-alaksi tulee hakemuksen mukaan 45 m2. Kuivikepohja tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa pellolle tai lantalaan.
Lietelannan levitys pelloille
Lannan levitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on 157,4 ha, josta omaa 72,5
ha, vuokramaata 25,1 ha ja sopimuspeltoa 59,8 ha. Lannan levitys tapahtuu
viikkojen 20 - 35 aikana.
Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella
Ulkopuolinen liikenne tilalle muodostuu maitoauton käynnistä joka toinen
päivä, tehdasrehuja tuovan auton käynnistä kolmen viikon välein ja teuraseläinten kuljetuksista kerran kuukaudessa.
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Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
Toiminnassa syntyvät jätteet on tarkoitus toimittaa kunnallisen jätehuollon
käsiteltäväksi. Ainoastaan pilaantunut rehu ajetaan omalle pellolle ja kuolleet
eläimet haudataan omalle maalle.

ASIAN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen ja
Parikkalan kunnan ilmoitustauluilla 8.3. - 12.4.2001. Kuulutus on julkaistu
Parikkalalan Sanomat -nimisessä sanomalehdessä. Lisäksi ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on kirjallisesti ilmoitettu tiedossa oleville
asianosaisille.
Tarkastukset ja neuvottelut
Hakemuksesta on neuvoteltu 22.5.2001
Lausunnot
Parikkalan kunnan valvontalautakunnan lausunto:
Lautakunta päättää esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että Esko ja
Helinä Parvisen ympäristölupahakemusta tulee puoltaa kuitenkin niin, että
tavanomaisten lupaehtojen lisäksi kirjataan Koussanojaa koskeva aitaamisvelvoite, jolloin eläimet eivät pääse siihen laiduntaessaan vapaasti. Muilta osin
lautakunnalla ei ole huomautettavaa.
Parikkalan kunnanhallituksen lausunto:
Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle, että se puoltaa Esko ja Helinä Parvisen ympäristölupahakemusta sillä
edellytyksellä, että tavanomaisten lupaehtojen lisäksi ympäristölupaan kirjataan Koussanojaa koskeva aitaamisvelvoite, jolloin eläimet eivät pääse siihen
laiduntaessaan vapaasti.
Parikkalan kansanterveystyön ky, terveysvalvonnan johtaja toteaa lausuntonaan seuraavaa:
Elinympäristöön vaikuttava toiminta on järjestettävä väestön ja yksilön
terveyttä ylläpitäen ja edistäen. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen, kuten melu-, pöly-, tärinä- tai hajuhaitan tai muun vastaavan syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy eikä muutoinkaan vähennä elinympäristön terveydellisyyttä. Myöskään mikrobit tai vahinkoeläimet eivät saa
aiheuttaa haittaa tai vaaraa terveydelle. (Tsl 1 §, Tsl 2 §) Hakemuksen mukaan
toiminnanharjoittaja on ottanut myös nämä seikat huomioon ja pyrkii estämään haittojen syntymisen. Hakemuksen mukaan toiminta ei aiheuta kohtuutonta haittaa hajusta, vahinkoeläimistä, melusta tai tärinästä lähialueen asutuk-
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selle. Maanmuokkaus ja ajoneuvoliikenne tulee toteuttaa siten, että pölyämisestä aiheutuva haitta jää mahdollisimman pieneksi.
Eläinsuojelulliset seikat on rakennuksen suunnittelussa huomioitu. Myös
rakenteiden ja kaluston valinnassa ja käytössä sekä ulkotarhoissa ja laitumilla
on eläinten hyvinvointi huomioitava (eläinsuoj.laki 247/1996 ja -asetus
396/1996, Maa- ja metsätalousministeriön päätös nautojen pidolle asetettavista eläinsuojavaatimuksista 4/EEO/1997. Näistä asioista on lisätietoa saatavissa
MMEO:n julkaisusta: “Tavoitteena terve ja hyvinvoiva nauta”.
Tarttuvien eläintautien leviämisriski on huomioitu mm. rakennusten sijainnissa sekä rakennusten sisä- ja ulkopuolisessa liikenteessä. Riski on huomioitava
myös ulkopuolisten vierailujen yhteydessä mm. suojavarusteiden, desinfiointien ja muiden varotoimien suunnittelussa.
Sairaiden eläinten eristämisessä ja raatojen käsittelyssä tulee huomioida
läänineläinlääkäri Kaarlo Erjalan Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle
23.2.2001 antamassa lausunnossa ilmenevät asiat (ESLH-2001-01436/ym-11).
Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei ole tullut muistutuksia tai mielipiteitä.
Hakijan kuuleminen ja vastine
Hakijoille on varattu mahdollisuus kirjallisen vastineen antamiseen tulleista
lausunnoista. Vastineessaan lausuntoihin ovat Esko ja Helinä Parvinen
esittäneet seuraavaa:
Ympäristölupa-asiamme tiimoilta meillä ei ole vastineeksi mitään huomautettavaa. Puolestamme asian käsittely voi jatkua.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus myöntää Esko ja Helinä Parvisen
eläinsuojatoiminnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan.
Lupapäätös koskee eläinsuojan toimintaa kokonaisuudessaan. Tämä päätös
kumoaa Parikkalan kunnan valvontalautakunnan 14.4.1998 myöntämän
ympäristöluvan. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti seuraavin
lupamääräyksin:
Lupamääräykset
1.

Laajennuksen jälkeen tuotantorakennuksiin saa sijoittaa enintään noin 120
lypsylehmää sekä hakemuksen mukaisesti muita eläimiä kuten hiehoja,
lihanautoja ja nuorkarjaa.

2.

Eläinten pito, lannan käsittely-, varastointi- ja kuljetus- ja levitys on hoidettava ja järjestettävä siten, ettei toiminnoista aiheudu hajuhaittoja tai pölyhaittoja
eikä haitallisia vaikutuksia pinta- tai pohjavesille tai haittoja vahinkoeläimistä.
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3.

Lietelantasäiliöiden varastointitilavuuden tulee luvan mukaisilla eläinmäärillä
olla yhteensä vähintään 5400 m3.

4.

Lietelanta on varastoitava vesitiiviissä lietelantasäiliöissä ja kuivikelanta
vesitiiviissä kuivikelantalassa. Maitohuoneen pesuvedet ja vesikäymälän
jätevedet sekä puristeneste voidaan johtaa em. lietesäiliöihin tai ne on käsiteltävä muulla ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Kuivikelantalassa
muodostuva jätevesi tulee johtaa lietelantasäiliöön.

.

Uudet lietelantasäiliöt ja lietekourut tulee rakentaa vesitiiviiksi. Vanhojen
lietesäiliöiden vesitiiveys tulee tarkastaa. Säiliöt tulee perustaa kantavalle
routimattomalle pohjalle. Lietesäiliöiden pohjalaatta ja seinät on rakennettava
teräsbetonirakenteisina tai muulla erikseen hyväksyttävällä tavalla. Rakenteissa käytetyn betonin tulee olla vähintään lujuusluokaltaan K 30 (MN/m2) ja
rakenneluokaltaan 2 sekä säänkestävää ja vesitiivistä. Mahdollisten saumojen
vesitiiveydestä on varmistuttava.
Mikäli lietesäiliöiden rakenne toteutetaan muulla tavalla kuin em. teräsbetonista tulee rakenneratkaisu hyväksyttää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa.
Uusien lietesäiliöiden pohjarakenteet tulee tehdä siten, että niiden jatkuva
vesitiiveyden tarkkailu on mahdollista. Mikäli lietelantasäiliössä todetaan
vuotoja on säiliö tyhjennettävä ja vuotokohdat ym. puutteet korjattava viivytyksettä.
Lietesäiliöt on varustettava riittävän korkealla ja tiheällä suoja-aidalla.
Lietelantasäiliörakenteiden rakentamisen aloittamisesta on ilmoitettava
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle 2 viikkoa ennen rakentamisen
aloittamista.
Lietelannan kuormaus tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla. Kuormauspaikat
tulee viemäröidä lietesäiliöihin.
5.

Lannan levitykseen tulee olla peltoa luvan mukaisella eläinmäärällä vähintään
123 ha tai kulloistakin pienempää vuosittaista eläinmäärä vastaava peltoala
kotieläintalouden ympäristönsuojelusta ympäristöministeriön 30.9.1998
antaman ohjeen mukaisesti.

6.

Lannanlevityksessä tulee noudattaa maataloudesta peräisin olevien nitraattien
vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen (931/2000)
määräyksiä.

7.

Koussanoja tulee aidata niin, ettei karja pääse laiduntaessaan vapaasti veteen.

8.

Lietelannan levitystä I ja II luokan pohjavesialueella sijaitseville pelloille ei
tule tehdä. Kuivikelannan levityksestä em. alueille tulee saada erikseen
hyväksyntä Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta.

9.

Toiminnanharjoittajan on tiedotettava lannan vastaanottosopimuksen tehneille
ja uusia sopimuksia tekeville, että lantaa vastaanottavien tilojen tulee levittää
lantaa määräysten 6.ja 8. mukaisesti.
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10.

Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen
liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Uutta käyttökelpoista tekniikkaa on
otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön
pilaantumisen vaaraa.

11.

Kuolleet eläimet, jotka ovat jätettä on hävitettävä kunnan eläinlääkintäviranomaisen hyväksymällä tavalla. Eläinsuojaan on tätä varten suunniteltava ja
varattava asianmukainen välivarastointitila, josta eläinjäte voidaan kuljettaa
hävitettäväksi.

12.

Toiminnassa muodostuvat tavanomaiset- ja ongelmajätteet on toimitettava
sijoitettavaksi tai käsiteltäväksi paikkaan tai laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä tällaisten
jätteiden vastaanotto on hyväksytty.

13.

Nestemäiset ongelmajätteet on varastoitava tiiviillä alustalla siten, ettei niistä
aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään,
pohja- tai pintavesiin ja viemäriin taikka lietteeseen on estettävä.

14.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteenveto
kirjanpidosta tulee toimittaa Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja
Parikkalan kunnan ympäristölupaviranomaiselle vuosittain maaliskuun
loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:
- tiedot eläinmääristä
- tiedot lannan vastaanottosopimuksista ja levitysaloista
- tiedot toteutuneista lantamääristä
- tiedot kuolleitten eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista
- tiedot laitoksen toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai
muista poikkeuksellisista tilanteista.

15.

Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää haittaa, on
ilmoitettava välittömästi Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Parikkalan kunnan ympäristölupaviranomaiselle.

16.

Eläinsuojan toiminnasta ja kiinteistöillä tapahtuvasta liikenteestä aiheutuva
melu ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä (kello 7 - 22)
ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (kello 22 - 7) ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq).

17.

Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava
Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle ja Parikkalan kunnan ympäristölupaviranomaiselle.

18.

Jos eläinsuojan yhteyteen on myöhemmin tarpeen tehdä jaloittelualue on siitä
laadittava suunnitelma. Suunnitelma tulee ennen jaloittelualueen rakentamisen
aloittamista hyväksyttää Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa.

19.

Eläinsuojan laajennuksen valmistuttua ja ennen sen käyttöönottoa on paikalla
pidettävä käyttöönottotarkastus. Tarkastuksen ajankohdasta tulee ilmoittaa

KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 31.5.2001

8

Parikkalan kunnan ympäristöviranomaisille ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen sen toteuttamista.

RATKAISUN PERUSTELUT
Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on ottanut huomioon lausunnoissa
esiintuodut vaatimukset lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.
Lupaharkinnan perusteet
Ympäristökeskus katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä
esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.
Luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristökeskus katsoo, että toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti
eläinsuojan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista,
erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua
kohtuutonta rasitusta naapureille.
Lupamääräysten perustelut
Eläinten enimmäismäärä on määrätty hakemuksen mukaiseksi, jota vastaavaksi eläinsuoja ja sen muut rakenteet ja muu toiminta on mitoitettu. (1.)
Eläinsuojan ympäristölupa koskee eläintenpitoa tuotantorakennuksessa.
Eläinsuojaan kuuluu toiminnallisesti myös eläinten tuottaman lannan varastointi. Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua
terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta, kuten hajun, kaasujen, melun
tai pölyn muodossa. (Määräys 2.)
Lantalan varastotilavuus on määrätty maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskevan valtioneuvoston asetuksen
(931/2000) mukaisesti. (Määräys 3.)
Jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa
tai ympäristön pilaantumista. Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maahan ei
saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on
sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa
terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu
niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain
8 §:n mukaan ainetta ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä
siten, että pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin
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olennaisesti huonontua taikka toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä
kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää. (Määräys 4.)
Lannan vähimmäislevitysala on määritetty ympäristöministeriön kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 30.9.1998 annetun ohjeen mukaisesti. Lupaharkinnassa on katsottu, että toiminnanharjoittajalla tulee olla käytettävissä
riittävä peltoala lannan levitykseen harkittaessa eläinmäärän hyväksyttävyyttä.
(Määräys 5.)
Lupamääräyksessä on muistutettu toiminnanharjoittajaa siitä, että maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn estämistä koskeva valtioneuvoston asetusta (931/2000) on noudatettava ellei lupamääräyksissä ole
asetettu ankarampia vaatimuksia. Mikäli asetusta tullaan muuttamaan luvan
voimassaoloaikana, uuden asetuksen määräyksiä on noudatettava.(Määräys 6.)
Määräykset ovat tarpeen pintavesien- ja pohjavesien suojelemiseksi. Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. (Määräykset 7., 8. ja 18.)
Lantaa vastaanottavien muden viljelijöiden tulee olla tietoisia lupamääräyksistä. Tällä pyritään varmistamaan se, että myös lannan vastaanottosopimuksen tehneet käsittelevät ja levittävät lantaa ympäristön kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla. (Määräys 9.)
Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa
sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää.
(Määräys 10.)
Jätelain 6 §:n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Eläinjätteen käsittelystä säädetään yksityiskohtaisesti maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa eläinjätteen käsittelystä (1022/2000),
jonka 3 §:n mukaan suuririskisenä eläinjätteenä pidetään muun muassa
eläintenpitoyksikössä kuolleita, kuolleena syntyneitä nautaeläimiä tai sanottujen eläinten osia. Asetuksen 5 §:n mukaan suuririskinen eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen polttolaitoksessa tai suuririskisen eläinjätteen käsittelylaitoksessa. Samassa pykälässä on säädetty myös eläinjätteen muusta sallitusta
käsittelystä. Asetuksen 24 §:n mukaan kunnaneläinlääkärin on valvottava
asetuksen säännösten noudattamista toimialueellaan. (Määräys 11.)
Määräyksellä varmistetaan, että ongelmajätteiden varastointi ja käsittely sekä
jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti. (Määräykset 12.-13.)
Raportointia ja kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. (Määräys 14.)
Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen valvonnan toteuttamiseksi. (Määräys 15.)
Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason
ohjearvoista 993/1992. (Määräys 16.)
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Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan
lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. (Määräys 17.)
Tarkastus on tarpeen, jotta voidaan todeta, että eläinsuojan rakenteet ovat
hakemuksen ja tämän päätöksen mukaisia ja, että rakenteet täyttävät asianomaiset maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet,
MMM-RMO C 4. (Määräys 19.)

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Tuotannon olennainen muuttaminen
edellyttää uutta ympäristölupaa.
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.5.2011
mennessä. Lupahakemuksessa hakijan on esitettävä asiantuntijaselvitys 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 käsittelyyn ja
levittämiseen liittyvä tekniikka sekä lannan ja säilörehun varastoihin ja niiden
käsittelyjärjestelmiin ja maidonkäsittelylaitteistojen pesuihin liittyvä tekniikka.(YSL 28 §, 55 §)
Asetuksen noudattaminen
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 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta (113/2000)
Ympäristönsuojelulaki ja -asetus (86/2000 ja 169/2000)
Jätelaki- ja asetus (1072/1993 ja 1390/1993)
VNp melutason ohjearvoista (993/92)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta (931/2000)
Ympäristöministeriön päätös alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista
suoritteista (245/2000)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Päätöksestä peritään suoritemaksua ympäristöministeriön päätöksen
(245/2000) ja sen liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Taulukon
mukainen eläinsuojan ympäristöluvan kiinteä maksu on 5 000 markkaa.
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti. Tieto päätöksestä julkaistaan Parikkalan
kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi tieto päätöksestä julkaistaan laitoksen
vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
JAKELU
Päätös
Hakija, saantitodistuksella
Jäljennös päätöksestä
Parikkalan kunnanhallitus
Parikkalan kunnan valvontalautakunta
Parikkalan kansanterveystyön ky terveysvalvontajaosto
Suomen ympäristökeskus
Kaakkois-Suomen TE-keskus, maaseutuosasto
Etelä-Suomen lääninhallitus
Tieto päätöksen antamisesta
Eläinsuojakiinteistön rajanaapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen
vireilletulosta.

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus on:
1) sillä, 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) alueellisella ympäristökeskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja
vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
5) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. (YsL 96 ja 97 §)
Valitusosoitus on liitteenä. (KUO 01)

Kuormitusyksikön päällikkö,
apulaisjohtaja

Esa Kleemola
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