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Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 

Pl 15 Antopäivä 4.10.2005 

41801 KORPILAHTI 

ASIA 

Kari Ilmosen ympäristölupahakemus (YSL 35§) 500 lihasian Sikala, Korpilahden kun

ta, Rutalahden kylä, Ravio 16:7 tila, os. Raviontie 239 41710 RUTALAHTI. 

LUVAN HAKIJA 

Ilmonen Kari 

 

PERUSTE 

Ympäristönsuojeluasetuksen I § 1 la kohta, yli 210 lihasian eläinsuoja. 

TOIMINTA 

Kyseessä on jo toiminnassa oleva 500 lihasian eläinsuoja, jonka luvantarpeesta on 

Korpilahden kunnan ympäristölautakunta tehnyt 17.2.2005 päätöksen. Eläinsuojalle on 

myönnetty rakennuslupa 24.2.1998, ja se on ilmoitettu ympäristönsuojelun 

tietojärjestelmään 12.12.2001. Eläinsuojan pinta-ala on 621 neliömetriä, 

lietelantasäiliön tilavuus 1000 kuutiometriä, ja lietelannan levitykseen on käytettävissä 

52,4 hehtaaria peltoa. Laitos tai lannan levitysalueet eivät sijaitse luokitellulla 

pohjavesialueella. 

TOIMINNAN YMPÄRISTÖPAASTÖT 

Toiminnasta aiheutuu lannan varastoinnista ja käsittelystä johtuvia päästöjä ilmaan ja 

maaperään. 

JÄTTEET 

Toiminnasta syntyy tavanomaista kaatopaikalle sijoitettavaa kuivajätettä, jonka osalta 

on sopimus jäteyrityksen kanssa. Valvova eläinlääkäri on antanut luvan haudata 

kuolleet eläimet peltoon. 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 1.7.2005 — 29.7.2005 

Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle 1.5.2005 katselmuksen jonka yhteydessä on 

tarkastettu toimintaan liittyvät asiakirjat. Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. 

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. 
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LUPAMAARÄYKSET 

l)Eläinsuojaan saa sijoittaa korkeintaan 500 lihasikaa, Eläinmääriä voidaan muuttaa, 

edellyttäen että lannantuotto ei ylitä luvanmukaisen eläinmäärän lannantuottoa. 

2)Lietelannan varastotilavuuden tulee vastata 500:n lihasian 12 kk:n lannantuottoa. 

Ilmoitettu 1000 kuutiometrin lantasäiliö on riittävä. 

3)Lannanlevitykseen käytettävää peltoa on oltava vähintään 45.45 hehtaaria. 

Hakemuksessa ilmoitettu peltoala 52.4 hehtaaria on riittävä, Mikäli käyttöön otetaan 

uusia peltolohkoja, on niistä toimitettava ajantasaiset kartat valvontaviranomaiselle. 

4)Lannanlevitys tulee toteuttaa siten että päästöjä ympäristöön, vesistöön tai 

pohjaveteen ei synny. Talousvesikaivoihin on maastosta riippuen jätettävä 30 — 100 

metrin suoavyöhyke. Vesistöön (lohko 02098) on jätettävä 10 metrin suojavyöhyke. 

Lohko jen 02145 ja 02146 sekä lohkojen 02143 ja 02144 välistä kulkevaan 

Ravionojaan on jätettävä 5 metrin suojavyöhyke. 

5)Lantaa ei saa levittää routaantuneeseen, tai veden kyllästämään maahan. Lantaa saa 

levittää kuivaan ja sulaan maahan 1.4. — 15.11. Levitetty lanta on mullattava tai pelto 

kynnettävä vuorokauden kuluessa levityksestä. 

6)Kuolleitten eläinten hautausalue on rajattava ja merkittävä maastoon. Eläimet on 

haudattava vähintään metrin syvyyteen, ja hauta on peitettävä heti. 

Toiminnassa syntyvien kaatopaikkasijoitettavien j ätteiden osalta on oltava 

asianmukainen sopimus jätteenkuljetukseen hyväksytyn yrityksen kanssa. 

Kierrätyskelpoiset jätteet tulee toimittaa näiden jätej akeiden vastaanottopisteisiin, ja 

ongelmaj ätteet luvan saaneeseen vastaanottopaikkaan. 

7)Jätteiden säilytys, varastointi ja käsittely tulee tehdä niin että siitä ei aiheudu 

ympäristön, pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa taikka terveyshaittaa. 

8)Toiminnasta tulee pitää kiilaa josta käy ilmi: 

-tiedot eläinmääristä 

-tieto vuotuisesta lantamäärästä 

-tieto lannanlevitysaloista ja ajankohdista 

-tieto kuolleista eläimistä ja niiden hautaamisesta 

-tieto mahdollisista poikkeus- tai häiriötilanteista jos niillä voi olla vai

kutusta toiminnasta syntyviin päästöihin 

20.ç.ca- 
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Kirjanpito säilytetään laitoksella, ja se esitetään valvontaviranomaiselle tarkastuksen 

yhteydessä. 

9)Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä kirjallinen 

ilmoitus Korpilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
PAATÖKSEN PERUSTELUT 

Kun noudatetaan tässä luvassa annettuja lupamääräyksiä sekä muita tämänkaltaista 

toimintaa koskevia lakeja määräyksiä ja ohjeita, ja kun toimitaan hakemuksessa 

esitetyllä tavalla, ei toiminnasta voida katsoa aiheutuvan merkittävää ympäristön 

pilaantumisen vaaraa, maaperän, pohja- tai pintaveden pilaantumista, terveyshaittaa tai 

kohtuutonta rasitetta naapurustolle. 

Lupamääräykset on annettu:  

Lupamääräys 1 Eläinsuojan enimmäispaikkaluku, joka on määritelty hakemuksen 

mukaisena, ottaen huomioon 12 kk:n tuotantoon riittävät lietelantavarastot ja lannan 

levitykseen riittävä peltoala.(YSL 42§ ja 43§) 

Lupamääräys 2 Lietelannan varastotilavuus, jonka on vastattava lupahakemuksen 

mukaisen eläinmäärän 12 kk:n lannantuottoa. (YSL 4§,7§,8§, 42§ ja 43§) 

Lupamääräys 3 Lietelannan levitykseen käytettävissä vähimmäispeltoala on laskettu 

max. II lihasikaa/ peltohehtaari, jolloin minimi tarve on 45.45 hehtaaria. Pinta-ala on 

määritelty pellon keskimääräisen fosforilannoitustarpeen mukaan niin että 

ylilannoitusta ei synny.(YSL ja 32§) 

Lupamääräykset 4 ja 5 Suojavyöhykkeillä ja rajoittamalla lannan käsittelyaikaa 

ehkäistään valumia pinta- ja pohjavesiin sekä muualle ympäristöön. Nopealla multauk

sella vähennetään lisäksi naapurustolle aiheutuvaa hajuhaittaa. (YSL42§ ja 43§ NaapL 

17§ja 18§) 

Lupamääräykset 6 ja 7 Määräykset on annettu jätteistä mahdollisesti aiheutuvien 

terveys- ja ympäristöhaittojen pienentämiseksi. (YSL 5§, 42§ ja 45§ JäteL 4§ ja 6§) 

Lupamääräys 8 Toiminnasta aiheutuvien päästöjen arvioimiseksi, ja lupamääräysten 

noudattamisen valvomiseksi on annettu määräys kirjanpidosta. (YSL 42§, 43§, 46§, 

YSA 30§) 

Lupamääräys 9 Määräys on annettu koska toiminnassa tapahtuvat muutokset saattavat 

johtaa lupamääräysten tarkistamiseen, tai kokonaan uuden luvan hakemiseen. 

Toiminnan lopettaminen edellyttää että valvontaviranomainen tarkastaa alueen 

mahdollisten jälkihoitotoimien tarpeen arvioimiseksi.(YSL 81 §) 
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Jätelaki (1072/1993) 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Laki 

eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

LUPAMAKSU 

Tästä luvasta peritään Korpilahden kunnanvaltuuston (27.8.2001, §36) hyväksymän 

taksan mukaan 589 euroa. 

PAATÖKSEN ANTAMINEN 

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. 

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta olennaisesti muuttuu on luvan

haltijan pyydettävä valvontaviranomaisen tarkastusta, sen selvittämiseksi onko toimin

nalle annetun luvan ehtoja tarkistettava, tai onko toiminnalle haettava kokonaan uusl 

lupa. Lupa voidaan ottaa tarkistettavaksi valvontaviranomaisen aloitteesta 

lainsäädännön muuttuessa tai muusta perustellusta syystä. 

Mikäli ehtoja tarkistetaan, tai uutta lupaa haetaan on tämä lupa voimassa kunnes 

lupaehtojen muutokset, tar uusi lupa ovat saaneet lainvoiman. 

MUUTOKSEN HAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu

teen kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta. 

Valitusositus liitteenä. 

JAKELU: Luvan hakija 

Keski-Suomen ympäristökeskus 

TIEDOKSI: Tieto ympäristöluvan myöntämisestä naapuri kiinteistöille 
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KORPILAHDEN KUNTA 
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