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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka 

koskee eläinsuojan laajentamista.  

 

HAKIJA  

Ahvenus Jari 

  

 y-tunnus 1167312-0 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Tilan tuotantosuunta on maidontuotanto. Eläinmäärä on laajennuksen jälkeen 46 lyp-

sylehmää sekä 41 hiehoa ja vasikkaa, yhteensä 87 eläinpaikkaa.    

 

Toiminta sijaitsee osoitteessa Ahvenuskyläntie 401, kiinteistöllä Ahvenus rek.nro 179-

432-1-134. Hakija omistaa kiinteistön.         

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 28 § 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momen-

tin kohdan 11 a) mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo-

mentin kohdan 11 a) perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut 23.8.2013, hakemusta on täydennetty 27.9.2013. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toimintaan ei ole aiempaa ympäristölupaa. Aluetta ei ole kaavoitettu.    

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

 

Tilakeskus sijaitsee maatalousvaltaisella haja-asutusalueella. Nykyinen eläinsuoja si-

jaitsee 120 m etäisyydellä vesistöstä. Uuden pihaton etäisyys Ahvenusjärveen on 100 
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m, lantala ja virtsasäiliö on suunniteltu eläinsuojan ja rannan väliin, lyhimmillään 74 

metrin etäisyydelle Ahvenusjärvestä.  

 

Uusi pihatto sijaitsee noin 80 metrin ja lantala noin 115 metrin etäisyydellä Ahvenus-

kyläntien toisella puolella olevasta salaojien laskualtaasta. Pellon keskellä oleva allas 

on kaivettu noin 1975 ja sen pinta-ala on 2000 m
2
. Altaan vedet johdetaan suodatus-

kaivon kautta Ahvenusjärveen laskevaan valtaojaan.  

 

Lähin asuinrakennus sijaitsee nykyisestä eläinsuojasta 260 m itään, uusi pihatto ja lan-

tala on suunniteltu rakennettavan asutukseen päin, noin 200 m etäisyydelle lähimmästä 

asuinrakennuksesta.  

 

Lähin loma-asutus sijaitsee Päijänteen rannalla nykyisestä eläinsuojasta länteen, 320 – 

460 m etäisyydellä on kolme vapaa-ajanasuntoa. Eläinsuojan laajennus tapahtuu va-

paa-ajanasutuksesta poispäin.   

 

Tilakeskus ja viljelyssä olevat pellot eivät sijaitse pohjavesialueella.  
 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Ahvenuksen tilalla on ollut viime vuonna noin 14 lehmää, 6 hiehoa ja 6 vasikkaa 

vuonna 1940 rakennetussa ja vuonna 1997 peruskorjatussa parsinavetassa. 

 

Vuonna 2014 tilalle rakennetaan uusi lypsylehmäpihatto: noin 46 lypsylehmä-, 3 hie-

ho- ja 4 juottovasikkapaikkaa viileässä pihattonavetassa. 25 hiehoa ja 9 vasikkaa jäävät 

pääosin vanhaan parsinavettaan. Suunniteltu eläinmäärä on tarkoitus olla täynnä aikai-

sintaan vuoden 2015 lopulla. Tilalla syntyvät sonnivasikat menevät välitykseen 2 vii-

kon ikäisinä. 

 

Pihattonavetassa lanta käsitellään kuivalantana; avokourut/käytävät, kaapimet, lanta-

puristin kokoojakourussa, virtsanerotus navetan lantakäytäviltä. Hiehot ja pikkuvasikat 

ovat myös kuivalannalla.  

 

Uudesta pihatosta tulee puolilämmin luonnollisella ilmanvaihdolla ja vanhassa par-

sinavetassa on koneellinen ilmanvaihto.  

 

Tila on sitoutunut ympäristötukijärjestelmään vuosiksi 2007- 2014.  

 

Uuden navetan mahdolliset vaihtoehtoiset sijoituspaikat 

 

Hankkeen alussa selvitettiin mahdollisuutta rakentaa uusi navetta nykyisestä talous-

keskuksesta lounaaseen, Ahvenuskyläntien eteläpuolelle. Tämä rakennus olisi sisältä-

nyt tilat koko karjalle nuorkarjatilat mukaan lukien. Tässä vaihtoehdossa nykyinen na-

vetta lantavarastoineen olisi jäänyt pois käytöstä. 

- Kallein vaihtoehto, LIKVI-laskelman mukaan ei kannattava (ei rahoitusta, ei ra-

kennetukia). 

- Etäisyydet vesistöistä ehkä riittävät 
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- Liikenneturvallisuus huono. Nykyisen talouskeskuksen pihan liittymässä, joka olisi 

pitänyt useasti päivässä ylittää, on huono näkyvyys. Lisäksi tie on varsinkin kesä-

aikaan vilkasliikenteinen. Samasta syystä vanhaa navettaa ei olisi voinut käyttää 

eläintilana, koska karjaa olisi pitänyt pystyä turvallisesti siirtämään uuden ja van-

han navetan välillä. 

 

Toisena, edullisempana vaihtoehtona selvitettiin mahdollisuutta sijoittaa uusi navetta-

rakennus Ahvenuskyläntie pohjoispuolelle, pihapiirin ja ulkorakennus/konehallin itä-

puolelle, ulkorakennuksen suuntaisesti. Tässä vaihtoehdossa vanha navetta olisi jäänyt 

nuorkarjan käyttöön ja uusi navetta lypsylehmille.  

- Toiminnallisesti mahdollinen 

- Uuden navetan pohjoispääty alle 100 m järven rannasta 

- Lantavarastot myös alle 100 m järven rannasta 

- Uuden navetan pohjoispäädyssä maantäytön tarvetta 

 

Viimeisimmässä suunnitelmassa uusi navettarakennus (lypsylehmäpihatto) sijoitetaan 

pitkittäin vanhan navetan suuntaisesti Ahvenuskyläntien varteen, tien pohjoispuolelle, 

vanhan navetan itäpuolelle, eteläpuolen sivuseinä minimietäisyydelle tiestä (20 m tien 

keskilinjasta). Lantavarastot sijoittuvat rakennuksen pohjoispuolelle.  

- Toiminnallisesti mahdollinen, eläinten siirto vanhan ja uuden navetan välillä on 

helpointa. 

- Tasainen rakennuspaikka navetalle, vähin maankäytön tarve. 

- Navetta vähintään 100 m rannasta. 

- Lantavarastot alle 100 m rannasta, mutta eivät uuden navetan takaa näy niin hyvin 

Ahvenuskyläntielle, ei myöskään näy tilan pihaan ulkorakennus/konehallin (+ van-

ha kuusiaita) takaa. Tässä vaihtoehdossa virtsasäiliö sijoitetaan kauimpaan toimin-

nallisesti mahdolliseen paikkaa järvenrannasta (ei varsinaisesti näy järvellekään, 

kun sillä kohtaa on metsää edessä). 

 

Lannan tuotanto ja käsittely 

 

Nykyisen kuivalantalan tilavuus on 170 m
3
 ja katetun virtsasäiliön tilavuus on 50 m

3
. 

Tilalle rakennetaan uusi virtsasäiliö tilavuudeltaan 789 m
3
 ja kuivalantala 735 m

3
. 

Virtsasäiliö ja kuivalantala katetaan 100 %:sti peltikatteella, joten varastoitavan nes-

temäisen lannan tilavuus laskee. Laajennuksen jälkeen kuivalannan varastointitila-

vuutta on yhteensä 905 m
3
 ja virtsan 839 m

3
. 

 

Navetan maitohuoneen pesuvedet kierrätetään puhtaan veden säästämiseksi ja neste-

mäisen lannan määrän minimoimiseksi. Vanhan navetan kuivalantalasta siirretään tar-

vittaessa ylimääräinen lanta uuteen kuivalantalaan, samoin vanhasta virtsasäiliöstä 

siirretään tarvittaessa ylimääräinen materiaali uuteen virtsasäiliöön. 

 

Virtsasäiliö sijoitetaan kyseisessä rakennuspaikassa kauimpaan mahdolliseen paikkaan 

Ahvenusjärven rannasta nykyisen pihapiirin ulkorakennus/konehallin taakse ja uuden 

navetan länsipäädyn pohjoispuolelle. 

 

Lanta käytetään peltoviljelyssä lannoitteena. Tilalla on tällä hetkellä lannanlevitykseen 

käytettävissä peltoa yhteensä 46,77 hehtaaria, josta omaa 22,39 ha, vuokrapeltoa 18,66 

ha ja lannanlevityssopimuspeltoa 5,72 ha. Raivauksessa on n. 1,5 ha ja vuokrapeltoa 
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on tulossa lisää n. 6 ha, jotka ovat käytössä keväällä 2014. Lannasta levitetään 80 % 

keväällä/kesällä ja 20 % syksyllä ympäristötukiehtojen mukaisesti. Tilalla on kuiva-

lannan tarkkuuslevitin ja nestemäisen lannan letkulevitin.   

 

Lehmiä ja hiehoja laidunnetaan 4 kk vuodessa. 

 

Rehu 

 

Rehuna tullaan käyttämään säilörehua ja täysrehua. Esikuivattua säilörehua valmiste-

taan noin 600 tonnia vuodessa. Mahdollinen syntyvä puristeneste (30 m
3
) johdetaan 

virtsasäiliöön ja käytetään lannoitteeksi pellolle. Tarkastuksella 12.11.2013 todettiin, 

että rehu tehdään esikuivattuna paaleihin, jotka varastoidaan pellolla, ja puristenestettä 

ei synny.  

 

Jätevedet ja vesihuolto 

 

Tilalla käytetään oman porakaivon (tuotto 900l/h) vettä. Maitohuoneen jätevedet 150 

m
3
 ja eläinsuojan pesuvedet 90 m

3
 johdetaan virtsasäiliöön. Lypsylaitteiston pesuvedet 

kierrätetään. Eläinsuojassa on kuivakäymälä. 

 

Kemikaalien varastointi 

 

Tilalla on 3800 litran polttoainesäiliö. Säiliö on varustettu lukituksella ja laponestolla. 

Muita öljytuotteita varastoidaan betonipohjaisessa varastossa enintään 200 litraa.  

 

Kasvinsuojeluaineita hankitaan pääosin keväällä kasvukaudella tarvittava määrä. Tar-

vittaessa ne varastoidaan autotallissa lukitussa tilassa. Säilörehun teossa käytetään bio-

logisia säilöntäaineita. Pesuaineita säilytetään navetalla pesurin vieressä max. 60 lit-

raa. Lannoitteet, noin 20 000 kg, ostetaan syksyisin ja varastoidaan pressuhallissa. Ko-

tieläinten hoito- ja lääkeaineet varastoidaan täydentävien ehtojen mukaan. 

 

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta  

 

Tilalla on kuivalannan tarkkuuslevitin ja nestemäisen lannan letkulevitin. Kaikki lan-

tavarastot ovat kiinteästi katettuja. 

 

Jätteet 

Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat: 

 

jätenimeke määrä/ vuosi toimituspaikka 

rehujäte 5 m
3
 lantala 

jäteöljy 0,1 t vaarallisen jätteen keräys 

kuolleet eläimet 4 kpl Honkajoki Oy 

lamput /akut 10/1 vaarallisen jätteen keräys 

metalliromu 0,1 t Kuusakoski Oy 

muovi 0,8 Kuusakoski Oy 

kiinteistöjäte 0,2 kunnallinen jätekeräys 
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Liikenne 

Maidon nouto joka toinen päivä, teuraat 6 krt/v, välityseläimet 12 krt/v, ostorehut 12 

krt/v, eläinlääkäri tai seminologi käy tilalla noin kerran viikossa. Omaa liikennettä tar-

peen mukaan, pyöröpaalien nouto n. 2 krt/vko ja lannanlevityksen yhteydessä 7 vrk le-

vitysjakso. 

 

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

 

Tilalla harjoitettu kasvinviljely ja kotieläinten kasvatus tapahtuvat ympäristötu-

kisitoumuksen ja täydentävien ehtojen mukaisesti. Tila kuuluu tuotosseurantaan. Ruo-

kinta suunnitellaan karjan tarpeen mukaan ja ylimääräisiä ammoniakkipäästöjä pyri-

tään välttämään. Lantasäiliöiden rikkoutuminen voi aiheuttaa valumia ympäristöön. 

Ravinteita voi huuhtoutua lannanlevityksen aikana tai pintavaluntana pelloilta. Poltto-

ainesäiliöiden rikkoutumiset ovat myös mahdollisia.  

 

Arvio toiminnan riskeistä ja toimista häiriötilanteissa 

 

Toimintaan liittyvät suurimmat riskit ovat sähkökatkot, tulipalo, eläintaudit, öljy-

vuodot ja lantavarastojen rikkoutuminen. Paloturvallisuus huomioidaan rakennus-

suunnittelussa. Tulipaloriskiä pienennetään huolehtimalla vanhojen sähkölaitteiden 

kunnosta. Tulipalojen varalle tilalla on riittävä määrä alkusammutuskalustoa. Tilalla 

on generaattori.  

 

Lantasäiliöiden rikkoutuessa patoamalla (esim. turpeella) estetään valumia. Käytössä 

on kaivinkone. Lantalat tarkastetaan tyhjennyksen yhteydessä. Lantaa voidaan siirtää 

myös naapurilla olevaan lantavarastoon. Eläintautien riskiä vähennetään estämällä lin-

tujen pääsy navettaan. Vierailijoille on omat suojavaatteensa. 

  

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 7.10. – 

5.11.2013. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Asi-

anosaiset on kuultu 4.10.2013 päivätyllä virkakirjeellä. Ilmoitus kuulutuksesta on jul-

kaistu Keskisuomalaisessa 8.10.2013. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan 

14.10.2013 mm., että toiminnan tulee täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luon-

nonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi.  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan ympäristöluvassa annettavissa lu-

pamääräyksissä tulisi huomioida seuraavaa: 
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Eläinsuojan ja lantavarastojen tulee olla vesitiiviitä ja siten rakennettuja, ettei lanta 

pääse valumaan ympäristöön (MMM-RMO C4). Lannan kuormaaminen ajoneuvoon 

tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla.  

 

Uusien lantaloiden ja pienten eläinsuojien laajennuksessa suositeltava etäisyys lähim-

mästä häiriintyvästä kohteesta on vähintään 100 metriä (Ympäristöhallinnon ohjeita 

1/2010). Lannan varastointitilan osalta voidaan käyttää pienempää etäisyyttä, jos kui-

valantala tai virtsa-/lietesäiliö ovat katettuja. 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan toiminnanharjoittajan tulee sään-

nöllisesti tarkkailla eläinsuojan ja lantavarastojen kuntoa. Mikäli rakenteissa havaitaan 

vaurioita, tulee puutteet korjata välittömästi, jotta lannan ja virtsan ja niiden sisältämi-

en bakteerien ja ravinteiden pääseminen pohjavesiin voidaan estää. Rakenteiden perus-

teellinen tarkastus tulee tehdä kuivikepohjan ja lantalan tyhjentämisen jälkeen. Tarkas-

tuksesta tulee pitää kirjaa, josta ilmenee tarkastuksen päivämäärä, siinä tehdyt havain-

not ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kirjanpito tulee olla tarvittaessa ympäristölupaa 

valvovien viranomaisten saatavilla.  

 

Lannan varastointitilan tulee olla niin suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukau-

den aikana eläinsuojassa kertynyt lanta. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen käsityksen mukaan tilan kuivalannan varastointitilavuus on riittävä.  

 

Lupahakemuksen mukaan lannan levitykseen on käytettävissä peltoa noin 47 hehtaa-

ria, josta omaa on noin 22,4 ha, vuokrapeltoa 18,7 ha ja sopimuspeltoa 5,7 ha. Tilan 

pellot eivät sijaitse pohjavesialueella. Peltoala on riittävä enimmäiseläinmäärän tuot-

taman lannan levitykseen.  

 

Lannan levityksestä ja varastoinnista on annettu määräyksiä valtioneuvoston asetuk-

sessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamiseksi 

(931/2000). Asetus sitoo kaikkia maatalouden harjoittajia. Asetuksessa on suosituksia 

vesistön rantaan, valtaojien varsille ja talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja 

lähteiden ympärille jätettävistä suojavyöhykkeistä, joille ei levitetä lantaa, jotta ravin-

teiden pääsy vesistöön tai pohjavesiin estettäisiin. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus katsoo, että luvassa voidaan tarvittaessa esittää myös määräyksiä 

suojavyöhykkeen jättämisestä. 

 

Luvassa tulisi antaa lupamääräykset jätteiden asianmukaiselle käsittelylle ja varastoi-

miselle sekä niiden toimittamisella asianmukaiseen käsittelyyn. 

 

Lupahakemuksen mukaan tilalla on yksi 3800 l polttonestesäiliö, joka on varustettu 

lukituksella ja lapon estolaitteella. Tilalla on hakemuksen mukaan käytössä enintään 

200 öljytuotteita, joita säilytetään varastossa betonipohjalla. 

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käsityksen mukaan poltto-

nesteet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava sekä käsiteltävä siten, että niistä 

ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai 

maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muutakaan haittaa ympäristölle. 

Vahinko- ja onnettomuustilanteita varten on polttonestesäiliöiden läheisyyteen varaava 

riittävä määrä imeyttämismateriaalia, kuten turvetta. 
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Hakijan vastine 

 

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuksesta tehtyyn lausuntoon. Vas-

tinetta ei ole määräajassa annettu.  

 

Tarkastukset 

 

Tilalle on tehty tarkastuskäynti 12.11.2013. Muistio tarkastuksesta on liitetty hake-

musasiakirjoihin. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Jari Ahvenukselle 

ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan laajen-

tamiseen.  

 

Päätös myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossaan esittämät 

asiat on huomioitu lupamääräyksissä 2- 5 ja 7-10.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

1. Eläinsuojiin voidaan sijoittaa 46 lypsylehmää, 28 hiehoa ja 13 kpl alle 6 kk 

ikäistä vasikkaa, yhteensä enintään 87 nautaa. Eläinten ikäjakaumaa voidaan 

muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät 

ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai ympäristövai-

kutuksia.  (YSL 7, 8, ja 43 §) 

 

2. Eläinsuojan ja lantavarastojen rakenteiden on oltava vesitiiviitä. Lanta- ja virt-

savarastot on katettava kiinteällä katteella. Rakenteiden ja laitteiden on oltava 

sellaisia, ettei varastointitilojen tyhjennysten ja lannan kuljetusten aikana ta-

pahdu valumia ympäristöön. Mikäli kuljetusreitille pääsee putoamaan lantaa tu-

lee likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. Lannan ja virtsan varastointitilo-

jen tulee olla riittävät 12 kk aikana syntyvän lannan varastointiin. Kuivalannan 

varastointitilavuutta tulee olla vähintään 836 m
3
 ja virtsan varastointitilavuutta 

766 m
3
. (YSL 7, 8 ja 43 §, VNp 931/2000) 

 

3. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Varastojen rakentei-

den kunto tulee tarkastaa tyhjennysten jälkeen, tarkastuksista tulee pitää kirjaa. 

Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, ne on korjattava välittömästi. (YSL 43 

ja 46 §) 

 

4. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan levitykseen 

on oltava käytössä riittävästi levitykseen soveltuvaa peltopinta-alaa eläinyksik-
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köä kohti. Hakemuksen mukainen eläinmäärä vaatii levitysalaa vähintään 45 

hehtaaria. (YSL 43 §) 

 

5. Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille on jätettävä vähintään kymmenen met-

rin suojavyöhyke, jolle ei levitetä lantaa. Pohjavesialueelle ei saa levittää liete-

lantaa, virtsaa tai puristenestettä. Pohjaveden muodostumisalueelle ei saa levit-

tää edes kuivalantaa. (YSL 8, 43 §) 

 

6. Talousvesikaivojen ympärille on jätettävä maaston muodoista, kaivon raken-

teesta ja maalajista riippuen vähintään 30 metrin suojavyöhyke, jolle ei levitetä 

lantaa tai virtsaa. (YSL 8 ja 43 §) 

 

7. Yksivaippainen polttoainesäiliö on varustettava säiliön kokoa vastaavalla kate-

tulla suoja-altaalla 31.8.2014 mennessä. Polttoainesäiliön läheisyydessä tulee 

olla varattuna imeytysainetta mahdollisten vahinkojen varalta. Voiteluaineet, 

torjunta-aineet sekä muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit on varastoitava 

tiiviillä alustalla. Kemikaalien varastointi ja käsittely tulee järjestää siten, ettei 

niistä aiheudu maaperän tai pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa tai 

muutakaan haittaa ympäristölle. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

8. Kuolleet eläimet on toimitettava laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä 

jätettä. Ruhojen lyhytaikainen varastointi tulee järjestää siten, että siitä ei ai-

heudu terveys- tai hajuhaitta eikä epäsiisteyttä. (YSL 43 §)  

 

9. Toiminta on järjestettävä siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Hyö-

dyntämiskelpoiset jätteet tulee toimittaa hyödynnettäväksi. Hyötykäyttöön kel-

paamattomat jätteet toimitetaan vastaanottajalle, jonka ympäristöluvassa on 

hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Pilaantunut rehu ja muu rehujäte on 

varastoitava tiiviillä alustalla. Jätehuollon järjestämisessä on lisäksi noudatetta-

va Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä. (YSL 43 ja 45 §:t; JäteL 8, 28, 

29 §:t) 

 

10. Vaaralliset jätteet on säilytettävä katetussa, tiivispohjaisessa varastossa. Nes-

temäiset vaaralliset jätteet ja akut on säilytettävä tiiviillä, altaalla varustetulla 

alustalla. Vaaralliset jätteet on säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimi-

tettava vaarallisten jätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan saaneeseen laitok-

seen. (YSL 7, 8, 43, 45 §:t, JäteL 12, 28, 29 §:t)  

 

11. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toiminnastaan. Yhteenveto kunkin vuoden kir-

janpidosta on toimitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. 

 

Kirjanpidon tulee sisältää  

- eläinmäärä ja ikäjakauma 

- muodostuvan lannan määrä ja levitysalat 

- tiedot lannan levitykseen käytössä olevan peltoalan muutoksista 

- kuolleiden eläinten määrä sekä toimituspaikat  

- toiminnassa syntyneiden jätteiden määrä ja laatu sekä niiden toimituspaikka   
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- toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet sekä 

niiden seurauksena tehdyt toimenpiteet. 

 

  Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään 

kolmen vuoden ajan, jätteiden osalta vähintään kuuden vuoden ajan. (YSL 46 § 

ja JL 118 §) 

 

12. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä siten, että toiminnan 

ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 4, 5 §, YSA 37 §)  

 

13. Poikkeuksellisista tilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista, jotka saat-

tavat aiheuttaa ympäristöhaittoja, tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä 

välittömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen 

uusiutumisen ehkäisemiseksi. Tilalla tulee olla varattuna imeytysainetta mah-

dollisten vahinkotilanteiden varalle. (YSL 4, 5, 43, 62 §, YSA 30 §) 

 

14. Mikäli toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jy-

väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnanharjoit-

tajan vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. (YSL 43, 81§, 

YSA 30 §) 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa 

harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, 

toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetus-

ten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on sää-

detty. 

 

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-

minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimin-

tojen kanssa: 

- terveyshaittaa; 

- merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 

- maaperän tai pohjaveden pilaantumista; 

- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutus-

alueella; 

- eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta. 
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Lupamääräysten perustelut  

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu mää-

räyksiä, jotka liittyvät maaperään ja pinta- tai pohjavesiin mahdollisesti aiheutuvan 

kuormituksen ehkäisemiseen sekä jätehuoltoon. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan 

lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamää-

räysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.  

 

Lupa on myönnetty hakemuksessa esitetyn eläinpaikkamäärän mukaisesti. Eläinten 

ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella tuotantotilanteen mukaan sekä 

eläinaineksen uusimisen yhteydessä. (lupamääräys 1) 

 

Määräyksellä vesitiiviydestä varmistetaan, että lannan tai virtsan varastoinnista ei ai-

heudu vuotoja ympäristöön. Kattaminen kiinteällä katteella on tarpeen vesistön pilaan-

tumisriskin ehkäisemiseksi. Lantalan ja virtsasäiliön vähäinen etäisyys vesistöön edel-

lyttää perustasoa parempaa varautumista ympäristön pilaantumisen vaaran torjuntaan.  

Virtsasäiliön kiinteällä katteella voidaan ehkäistä sade- tai sulamisvesien aiheuttama 

ylivuotoriski myös normaalista poikkeavissa olosuhteissa.  

  

Lannan varastointitilojen tilavuusvaatimukset noudattavat asetuksen 931/2000 vaati-

muksia. Lanta- ja virtsavarastojen 12 kk mitoitusvaatimuksella varmistetaan varastoin-

titilojen riittävyys myös mahdollisissa poikkeustilanteissa, jolloin laiduntaminen ei to-

teudu suunnitellusti. Kuivalannan varastointitilavuutta tarvitaan 12 m
3
/lypsylehmä, 9 

m
3
/hieho ja 2,4 m

3
/ alle 6 kk ikäinen vasikka. Virtsan varastointitilavuutta tarvitaan 8 

m
3
/lypsylehmä, 4 m

3
/hieho ja 1,2 m

3
/ alle 6 kk ikäinen vasikka. Virtsasäiliöön johde-

taan lisäksi maitohuoneen ja eläinsuojan pesuvesiä yhteensä 240 m
3
. Puristenesteelle 

on esitetty varaus 30 m
3
 (600 tn x 0,05 m

3
/tn). Hakemuksessa esitetyt kuivalannan ja 

virtsan varastointitilat ovat riittävät. (lupamääräys 2) 

 

Lantavarastojen perusteellisella tyhjentämisellä vuosittain varmistetaan käytössä olevi-

en hyötytilavuuksien riittävyys. Lantavarastojen rakenteiden tarkastaminen on mahdol-

lista vain lantalan ollessa tyhjänä. Rakenteiden kunnon tarkastaminen on tarkoituk-

senmukainen ja kustannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän tai pohjave-

den pilaantuminen. (lupamääräys 3)  

 

Määräys lannan levitykseen soveltuvasta peltoalasta on annettu ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan ravinnekuormituksen estämiseksi. Lannan levitykseen tarvittava peltopin-

ta-ala on 45 ha. Hakemuksen mukaan lannan levitykseen on käytettävissä 46,77 ha. 

Lisäksi vuoden 2014 keväällä on tulossa käyttöön 1,5 ha raivattua peltoa ja 6 ha uutta 

vuokrapeltoa. Suojakaistat ja pohjavesialueella sijaitsevat lohkot vähennetään lannan 

levityskelpoisesta alasta. Lohkokartat lannan levittämiseen käytettävistä peltoaloista 

on toimitettu ympäristönsuojeluun. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-

ala on riittävä sille karjamäärälle, mikä voidaan sijoittaa eläinsuojiin enimmillään lan-

nan varastointitilojen suhteen. (lupamääräys 4) 

 

Lannan levittämistä koskevat rajoitukset on annettu ravinteiden vesistöön pääsyn sekä 

pohjavesien pilaamisvaaran estämiseksi. Lannan levittäminen pohjavesialueelle aihe-

uttaa riskin pohjavesien laadulle. Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 liitteessä 3 suo-

sitellaan vähintään 10 metrin suojavyöhykettä vesistöjen ja valtaojien läheisyyteen. 
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Suojaetäisyys vesistöön mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. (lupa-

määräys 5) 

 

Määräys talousvesikaivojen ympärille jätettävästä suojavyöhykkeestä on annettu talo-

usveden saannin turvaamiseksi ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupa-

määräys 6) 

 

Kemikaalien, polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden varastoinnis-

sa ja käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta maaperän sekä pinta- ja poh-

javeden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kemikaalien varastoinnissa on lisäksi nouda-

tettava kemikaaliviranomaisen ja paloviranomaisen antamia ohjeita. (lupamääräys 7) 

 

Määräyksillä, jotka koskevat jätteiden varastointia ja edelleen luovuttamista pyritään 

ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittojen syntyä ja roskaantumista sekä takaamaan 

oikea ja asianmukainen jätehuolto. Vaarallinen jäte voi ominaisuuksiensa takia aiheut-

taa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen haltijan on oltava 

selvillä jätteen laadusta. (lupamääräykset 8 - 10) 

 

Määräys tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonku-

lun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevalla lupa-

määräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä toiminnasta ja sen 

aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 11) 

 

Ympäristönsuojelulain 4 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toi-

minnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan 

ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toimin-

nanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voi-

daan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 12)    

 

Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy varautuminen mahdollisiin 

häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilan-

teista on annettu valvonnan toteuttamiseksi, viranomaisten tiedonsaannin varmistami-

seksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeasti puuttua sekä annettavien viranomai-

sohjeiden vuoksi. Määräys on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja 

poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. (lupamääräys 13) 

 

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista ilmoittamisesta on määrätty tiedonkulun var-

mistamiseksi ja valvontaa varten. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristö-

haittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaisel-

le toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta 

olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen 

poistamiseksi. (lupamääräys 14)    

 

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisää-

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 28 §) 



 12 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2023 

mennessä. (YSL 55 §) 

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan 

määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassa-

olosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 3.12.2013. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 

valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 

53, 54, 55, 56, 81, 100, 105 § 

 Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 37 § 

 Jätelaki (646/21011) 8, 12, 28, 29, 118 § 

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoit-

tamisesta (931/2000) 

Kaupunkirakennelautakunnan 15.5.2012 hyväksymä Jyväskylän kaupungin yleiset jä-

tehuoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 4.12.2012 hyväksymä Jyväskylän kaupungin ym-

päristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 105 §:n ja vesilain 21 luvun 9 §:n mukaan näiden lakien mu-

kaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä 

maksu. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai 

muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsit-

telystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.  

 

Tämän päätöksen ympäristölupamaksu on 1663 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 4.12.2012 hyväksymään ympäristönsuojeluviranomaisen tak-

saan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Hakija 

 

Jäljennös päätöksestä  

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä 

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta   
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Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen (YSL 96 

§). Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimite-

taan Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liit-

teenä.  

 

  

LIITTEET 

Valitusosoitus 


