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ASIA 

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

koskee Jussi ja Tiina Iistamon eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamis-

ta.  

 

HAKIJA Jussi ja Tiina Iistamo  

 Ahvenuskyläntie 30  

 41820 Saakoski 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Tilan tuotantosuunta on maidontuotanto. Voimassa oleva ympäristölupa on myönnetty 

47 lypsylehmän, 36 hiehon ja 18 kpl alle 6 kk ikäisen vasikan pihatolle.  

 

Tilakeskus ja eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä Kartano 179-419-7-23, etälantala on ra-

kennettu kiinteistölle Piimäniemi 179-419-1-127.  

 

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 Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen 

23.3.2012. Lupahakemusta on täydennetty 25.4.2012.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Korpilahden ympäristölautakunta on 26.3.2002 myöntänyt ympäristöluvan toimintaan. 

 

Tilakeskus, etälantala ja osa tilan pelloista sijaitsevat Korpilahden Päijänteen ran-

tayleiskaava-alueella.   

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta sijaitsee Saakoskella maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.  
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Tilakeskuksen etäisyys lähimpiin vapaa-ajan asuntoihin on n. 400 m, Saalahden kou-

luun n. 450 m ja asuinrakennukseen n. 500 m. Lähin vesistö on Päijänteen Saalahti 

noin 120 metrin etäisyydellä eläinsuojasta, osa pelloista rajautuu Saalahteen. 

 

Etälantala sijaitsee kiinteistöllä Piimäniemi, peltojen keskellä olevassa metsäsaarek-

keessa, noin 350 m eläinsuojasta lounaaseen. Lähimmät loma-asunnot ja asuinraken-

nus sijaitsevat n. 250 m päässä etälantalasta. Etäisyys vesistöön on n. 170 metriä. 

 

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Hakemuksessa esitetty toiminta ei ole muuttunut 26.3.2002 myönnetyn ympäristölu-

van mukaisesta toiminnasta. 

 

Kyseessä on lämminilmapihatto kuivalannalla lypsylehmille. Eläinpaikkoja on 48 lyp-

sylehmälle, 23 hieholle sekä 20 kpl alle 6 kk ikäiselle vasikalle. Rakennusluvassa ha-

ettu 300 m
3
 kuivikepohja nuorelle karjalle ei ole käytössä. Eläinmäärä ei ole antanut 

aihetta rakentaa vanhaan kivinavettaan lisätilaa, sillä nykyiset tilat ovat riittäneet. 

 

Säilörehua valmistetaan vuosittain noin 600 tonnia. Rehu varastoidaan pyöröpaalissa.  

 

Lannan varastointi ja käsittely 

 

Kuivalannan varastointitilavuutta on yhteensä 1564 m
3
. Tuotantorakennuksen yhtey-

dessä on kaksi lantalaa, joista toista on laajennettu 77 m
3
 ympäristöluvan myöntämisen 

jälkeen. Lantaloiden tilavuudet ovat tarkistusmittausten mukaan 414 ja 377 m
3
. Etälan-

tala on rakennettu suunniteltua hieman isommaksi ja sen tilavuus on 773 m
3
. Lantalat 

ovat betonirakenteisia ja niissä on peltikate. Voimassa olevan ympäristöluvan myön-

tämisen jälkeen tilalle on rakennettu katettu 318 m
3
 virtsasäiliö, joka on korvannut 

vanhan 60 m
3
 säiliön.  

 

Lypsylehmät ja yli 6 kk ikäiset hiehot laiduntavat toukokuun lopulta syyskuun alkuun. 

Lehmät pidetään yöt sisällä. Laidunala on noin 6 - 8 ha. Osa laitumista rajoittuu vesis-

töön. Laitumella on siirrettävä juomakärry. Hiehoille annetaan lisäruokaa kärrystä ko-

ko laidunkauden ajan. 

 

Lannan levitykseen käytettävää peltoalaa on 77 hehtaaria, josta omaa 44 ha ja vuokra-

peltoja 33 ha. Vuokrapelloista 0,5 ha sijaitsee pohjavesialueella, sinne ei levitetä lan-

taa. Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään 2011 alkaneella sopimuskaudella.  

 

Kemikaalit 

Tilalla on 5000 litran 2-vaippainen polttoainesäiliö, joka on varustettu lukituksella, 

ylitäytönestimellä ja laponestolla. Säiliö on valmistettu 2010 ja se on sijoitettu betoni-

laatan päälle. 

 



 3 

Muita öljytuotteita varastoidaan enintään 200 litraa konehallissa. Uudessa konehallissa 

säilytetään lukittavassa, helposti tyhjennettävässä astiassa jäteöljyt ja erikseen akut 

yms. Kemikaalit säilytetään lämpimällä puolella lukittavassa kaapissa.  

 

Jätteet 

Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely: 

- kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:lle 

- muovit toimitetaan Kuusakoski Oy:lle 

- pilaantunut rehu viedään lantalaan 

- jäteöljyt ja akut toimitetaan kiertävään keräykseen 1 – 2 krt/v 

 

Jätevedet  

Tila on liittynyt Etelä-Korpilahden vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkkoon. 

Eläinsuojan maitohuoneen ja sosiaalitilan jätevedet johdetaan saostuskaivon kautta 

viemäriverkkoon. Jätevesien määrä on noin 320 m
3
 vuodessa.  

 

Liikenne  

Navetalle on erillinen tieliittymä, jonka kautta ajetaan lantaa ja tuodaan rehua. Maito-

auto käy tilalla joka toinen päivä. 

 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen  

 

Kaikki lantalat sekä virtsasäiliöt on katettu. 

 

Poikkeukselliset tilanteet 

Tilalle on hankittu aggrekaatti, joka huolehtii sähkökatkon aikana koko tilan sähkön 

tarpeesta.  

 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä 

internet-sivuilla 8.5.-6.6.2012. Lupahakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan yleises-

ti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Asianosaiset on kuultu 8.5.2012 päivätyllä virkakirjeellä. Kuulutuksen julkaisemisesta 

ei ole ilmoitettu sanomalehdessä. Hakemuksen mukaan toiminnassa tai sen ympäristö-

vaikutuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, joten asian merkitys voidaan katsoa vähäi-

seksi.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Ympäristölupahakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 

 

Tarkastukset 

Toiminta on tarkastettu 24.7.2012. Tarkastusmuistio on liitetty lupa-asiakirjoihin. 
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RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkistaa Jussi ja Tiina Iista-

mon eläinsuojatoimintaa osoitteessa Ahvenuskyläntie 30 koskevan ympäristönsuojelu-

lain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset.  

 

Lupamääräyksiä on muutettu seuraavasti: 

 

- poistettu määräys 7 viemäriverkostoon liittymisestä sekä määräys 8 maapuhdistamon 

kunnon tarkastamisesta, koska kiinteistö on liittynyt viemäriverkostoon.  

- tarkistettu määräyksiä, jotka koskevat lannan varastointia ja käsittelyä, jätehuoltoa, 

kirjanpitoa, poikkeustilanteita sekä ilmoitusvelvollisuutta toiminnassa tapahtuvista 

muutoksista. 

 

Päätös myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 47 lypsylehmää, 36 hiehoa ja nuorkarjaa 18 

yksilöä. Eläinten ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto 

tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yh-

teistä lannantuotantoa tai ympäristövaikutuksia. (YSL 43 §) 

 

2. Eläinsuojan ja lannan sekä virtsan varastointitilojen on oltava vesitiiviitä ja si-

ten rakennettuja, etteivät lanta ja virtsa pääsen valumaan ympäristöön. Lannan 

käsittelymenetelmien tulee olla sellaisia, että hajuhaittoja syntyy mahdollisim-

man vähän. (YSL 4, 7, 8, 43 §:t, NaapL 17 §)  

 

3. Lannan ja virtsan varastotilojen on oltava niin suuria, että niihin voidaan sijoit-

taa 12 kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa. Mikäli nuorkarjan kuivikepoh-

japihatto otetaan käyttöön, tulee laajennuksen yhteydessä lisätä lannan varas-

tointikapasiteettia eläinmäärää vastaavasti. (YSL 43 §, VNp 931/2000) 

 

4. Lanta- ja virtsavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain ja rakenteet 

on tarkastettava tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioi-

ta, ne on korjattava välittömästi. Lantavarastot on tyhjennettävä ja lanta kulje-

tettava niin, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai viih-

tyisyyteen kohdistuvaa rasitusta. 

 

Mikäli karjasuojan yhteyteen tullaan perustamaan myöhemmin jaloittelutarha, 

tulee hanke toteuttaa siten, että pintavesien pilaantumisvaara on vähäinen eikä 

pohjaveden pilaantumisvaaraa synny. Mahdollista jaloittelutarhaa koskeva 

suunnitelma tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi 

ennen toteuttamista. (YSL 43 §, NaapL 17 §)  

 

5. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille jätettävä maaston muo-

doista ja maaperän laadusta riippuen vähintään 30 – 100 metrin levyinen suoja-

vyöhyke käsittelemättä lannalla tai virtsalla. (YSL 8, 43, VNp 931/2000)  
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6. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lannan levitykseen 

on oltava käytössä riittävästi levitykseen soveltuvaa peltopinta-alaa eläinyksik-

köä kohti. Lannan levitykseen tulee luvanmukaisilla eläinmäärillä olla käytet-

tävissä vähintään 48 hehtaaria. (YSL 43 §) 

 

7. Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille on jätettävä vähintään 10 metrin vyö-

hyke, jolle ei levitetä lantaa eikä virtsaa. Pohjavesialueelle ei saa levittää liete-

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

tää edes kuivalantaa. (YSL 8 ja 43 §) 

 

8. Laiduntavien eläinten pääsy vesistöön on estettävä. (YSL 43 §) 

 

9. Polttoainesäiliöt on sijoitettava tiiviille kemikaaleja kestävälle alustalle tai ne 

on varustettava säiliön kokoa vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Polttoainesäi-

liöiden läheisyydessä tulee olla varattuna imeytysainetta mahdollisten vahinko-

tilanteiden varalle. (YSL 7, 8, 43 §) 

 

10. Kemikaalit, torjunta-aineet sekä muut ympäristölle haitalliset aineet on varas-

toitava ja käsiteltävä huolellisesti siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epä-

siisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän tai pinta- tai 

pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 7, 8, 

43§) 

 

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

dyntämiskelpoiset jätteet, kuten paperi- ja pahvijäte ja metalliromu sekä mah-

dollisuuksien mukaan muovijäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi. Hyötykäyt-

töön kelpaamattomat jätteet on toimitettava vastaanottajalle, jonka ympäristö-

luvassa on hyväksytty kyseisten jätteiden vastaanotto. Jätehuollon järjestämi-

sessä on lisäksi noudatettava Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä. 

(YSL 5, 7, 8, 43 ja 45 §:t; JL 6, 9, 15 ja 17 §:t) 

 

12. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on säilytettävä katetussa, tiivispohjaisessa 

varastossa ja nestemäiset ongelmajätteet ja akut allastetussa varastossa. Vaaral-

liset jätteet on säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimitettava vaarallis-

ten jätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan saaneeseen laitokseen. (YSL 7, 8, 

43, 45 §:t, JL 6, 9, 15, 17, 51 §:t) 

 

13. Saostuskaivolietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun vas-

taanottopaikkaan, jolla on siihen voimassaoleva ympäristölupa. Liete voidaan 

myös levittää sulan maan aikana peltoon, mikäli se käsitellään kalkkistabiloi-

malla tai mädättämällä tai muulla hyväksytyllä menetelmällä. (YSL 43 §) 

 

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

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

heudu terveys- tai hajuhaittaa eikä epäsiisteyttä. (YSL 43 § JL 6, 15 §) 
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15. 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 

- toiminnassa syntyneiden jätteiden määrä ja laatu sekä niiden toimituspaikka   

- toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet sekä 

niiden seurauksena tehdyt toimenpiteet. 

 

  Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään 

kolmen vuoden ajan. (YSL 43, 46 § ja JL 51 ja 52 §) 

 

16. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon. (YSL 4, 5 §, YSA 37 §)  

 

17. Poikkeuksellisista tilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista toimin-

nanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Toiminnanharjoit-

tajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poik-

keuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. (YSL 4, 5, 43, 62 §, YSA 

30 §) 

 

18. 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  

Kysymyksessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen. Luvan 

myöntämisen edellytykset on ratkaistu Korpilahden ympäristölautakunnan 9.4.2002 

antamassa päätöksessä.  

 

Lupamääräyksiä on muutettu, poistettu ja tarkistettu siten, että ne kokonaisuudessaan 

vastaavat toiminnan nykyistä tilannetta ja ottavat huomioon uusimman lainsäädännön 

vaatimukset.  

 

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. 
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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 varmistetaan, että rakenteet ovat riittävän tiiviit, eikä lannan tai virtsan 

varastoinnista aiheudu vuotoja ympäristöön. Lannan varastointi- ja käsittelymenetel-

millä voidaan vaikuttaan toiminnasta aiheutuvan hajuhaitan voimakkuuteen. (lupa-

määräys 2) 
 

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. Eläinpaikkojen mukaiselle eläinmäärälle (48 lypsylehmää, 23 

hiehoa sekä 20 kpl alle 6 kk ikäistä vasikkaa) tarvitaan kuivalannan varastointitilavuut-

ta 831 m
3
 ja virtsan 500 m

3
. Kuivikelannalla varastointitilavuuden tarve on 1577 m

3
. 

Hakemuksessa esitetyt varastointitilat ovat riittävät, kun osa virtsasta imeytetään kui-

vikkeisiin. (lupamääräys 3) 

 

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 4)  

 

Määräys talousvesikaivojen ympärille jätettävästä suojavyöhykkeestä on annettu poh-

javeden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 5) 

 

Määräys lannan levitykseen soveltuvasta peltoalasta on annettu ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan ravinnekuormituksen estämiseksi. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-

ala on 48 ha. Hakemuksen mukaan lannan levitykseen on käytettävissä 77 ha. Suoja-

kaistat vähennetään lannan levityskelpoisesta alasta. Lannan levitykseen käytettävissä 

oleva peltopinta-ala on riittävä sille karjamäärälle, mikä voidaan sijoittaa eläinsuojiin 

enimmillään lannan varastointitilojen suhteen. (lupamääräys 6) 

 

Lannan levittämistä koskevat rajoitukset on annettu ravinteiden vesistöön pääsyn sekä 

pohjavesien pilaamisvaaran estämiseksi. Lannan levittäminen pohjavesialueelle aiheut-

taa riskin pohjavesien laadulle. Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 liitteessä 3 suosi-

tellaan vähintään 10 metrin suojavyöhykettä vesistöjen ja valtaojien läheisyyteen. Suo-

jaetäisyys vesistöön mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. (lupamää-

räys 7) 
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Määräys vesistöön rajoittuvien peltolohkojen laidunnuksesta on annettu pintavesien 

suojelemiseksi. Rajoittamalla eläinten pääsyä laitumelta veteen, vähennetään suoraa 

ravinnekuormitusta vesistöön. (lupamääräys 8) 

 

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. (lupamääräykset 9 

ja 10) 

 

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 11, 12, 14). 

 

Saostuskaivoliete voi sisältää ulosteperäisiä ihmisille ja eläimille potentiaalisia tauteja 

aiheuttavia bakteereja. Liete on ennen maatalouskäyttöä käsiteltävä sellaisella Kasvin-

tuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymällä tavalla, jolla voidaan merkittävästi vähen-

tää taudinaiheuttajien määrää ja hajuhaittoja sekä lietteen käytöstä aiheutuvia terveys- 

tai ympäristöhaittoja. (lupamääräys13) 

 

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedon-

kulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupa-

määräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta 

ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 15) 

 

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 16)    

 

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 17) 

 

 Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristö-

luvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esi-

tettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 18)    

 

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN  

 



 9 

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

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 28 §) 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2022 

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 20.8.2012. Päätös on lainvoimainen 

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

valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman.  

 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Korpilahden ympäristölautakunnan 

9.4.2002 antaman ympäristölupapäätöksen määräykset.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 

52, 53, 54, 55, 56, 81, 100, 105 § 

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

Jätelaki (1072/1993) 4, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 51 §  

Jäteasetus (1390/1993) 22 §  

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 § 

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoit-

tamisesta (931/2000) 

Kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2011 hyväksymä Jyväskylän kaupungin yleiset jäte-

huoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 22.11.2011 § 139 hyväksymä Jyväskylän kaupun-

gin ympäristönsuojeluviranomaisen 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 792 euroa. Ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksan mukainen maksu eläinsuojan ympäristöluvan käsittelystä on 1584 euroa. Tak-

san mukaan lupamääräysten tarkastamista koskevan ympäristölupahakemuksen käsit-

telymaksu voidaan määrätä enintään 50 % pienemmäksi. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 22.11.2011 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen tak-

saan.  
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LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Toiminnanharjoittaja 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

 

Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta   

   

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 


