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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta Henri Könkkölän li-

hanautakasvattamoa koskevasta lupahakemuksesta.  

 

HAKIJA Henri Könkkölä 

  

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Tilan tuotantosuunta on lihantuotanto. Lupaa haetaan 276 lihanaudan kasvattamolle ja 

lanta- sekä rehuvarastoille. Nykyisessä eläinsuojassa on paikkoja 75 lihanaudalle. 

 

Tilakeskus sijaitsee kiinteistöllä Moksi 179-441-1-147, osoitteessa Vanhamoksi 18, 

41840 Moksi.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuo-

jelusta (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 10 a) perusteella toimivaltainen lupavi-

ranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen 

22.2.2016.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa. Tilakeskuksen alueella ei ole asema- tai 

yleiskaavaa.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Toiminta sijaitsee Korpilahden Moksissa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.  

 

Nykyisen eläinsuojan ja lantavaraston lyhin etäisyys lähimpiin vapaa-ajan asuntoihin 

on 300 m. Laajennus toteutetaan vapaa-ajanasunnoista poispäin. Lähin vakituisesti 
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asuttu asuinrakennus on 280 m etäisyydellä eläinsuojasta, laajennus lyhentää etäisyyttä 

asuinrakennukseen noin 250 metriin.  

 

Moksinjärvi sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä olemassa olevasta eläinsuojasta. 

Eläinsuojan laajennus ja uusi lietesäiliö toteutetaan kauemmaksi rannasta, lyhimmil-

lään n. 130 m etäisyydelle Moksinjärvestä. 

 

Tilakeskus ei sijaitse pohjavesialueella.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

 

Tilan tuotantosuunta on lihanautojen loppukasvatus välikasvatetuista vasikoista. Ole-

massa olevaa 75 lihanaudan navettaa jatketaan niin, että siinä on laajennuksen jälkeen 

276 eläinpaikkaa 5-18 kk ikäisille naudoille. Eläinten ikäjakauma tulee olemaan seu-

raava: sonneja 12-24 kk 136 kpl, sonnivasikoita 6-12 kk 120 kpl ja alle 6 ikäisiä vasi-

koita 20 kpl. Laajennettu toiminta on tarkoitus aloittaa kesällä 2017. 

 

Eläinten tuottama lanta käsitellään lietelantana ja hyödynnetään pelloilla lannoitteena. 

 

Lannan varastointi ja käsittely 

 

Nykyisen eläinsuojan yhteydessä on 540 m
3
 lietesäiliö ja lisäksi rakennetaan uusi 2865 

m
3
 lietesäiliö. Yhteensä lietelannan varastointitilavuutta säiliöissä tulee olemaan 3405 

m
3
. Lietekuilujen tilavuutta ei ole ilmoitettu. Tilan eläinmäärälle 12 kk varastointiin 

tarvittava lietelannan varastointitilavuus on 2879,6 m
3
. Lisäksi säiliöiden mitoitukses-

sa on huomioitu pesuvedet 50 m
3
, sadevedet 290 m

3
 ja puristeneste 58 m

3
. 

 

Molemmat säiliöt ovat betonirakenteisia ja kattamattomia. Säiliöt täytetään pudotus-

kaivosta valuttamalla lietesäiliön alaosaan, jolloin pinta kuorettuessaan estää hajut. 

Uudessa säiliössä on varaus keskipilarille kattamista varten. Säiliöt aidataan silmä-

kooltaan alle 10 mm verkkoaidalla. Kuormausalue on maapohjainen. 

 

Eläimet eivät laidunna, jaloittelualueita tai ulkotarhoja ei ole. 

  

Lannan levitykseen käytettävää peltoalaa on 88,97 hehtaaria, josta omaa on 31,9 ha, 

vuokrapeltoja 28,2 ha ja sopimuspeltoja lannan levitykseen 28,87 ha. Pohjavesialueel-

la sijaitsevia peltoja ei ole.   

 

Kemikaalit 

Polttoainetta varastoidaan kolmessa maanpäällisessä 1-vaippasäiliössä. Säiliötilavuu-

det ovat 3000, 2800 ja 2000 litraa. Maapohjalle sijoitetuissa säiliöissä ei ole suoja-

allasta, lukitusta eikä laponestoa.  

 

Muiden kemikaalien määrät ja varastointipaikat on esitetty alla olevassa taulukossa:  

 

Kemikaali Varastossa enintään (lit-

raa/tonnia) 

Varastointipaikka ja -tapa 
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Muut öljytuotteet (esim. 

traktorin öljyt) 

400 l öljytynnyri korjaamohallis-

sa, jossa betonilattia ja öl-

jynerotuskaivo 

Rehunsäilöntäaineet 4500 l IBC kontti rehuvarastossa. 

Varastossa betonilattia, ei 

viemäriä. 

Lannoitteet 30 tn Maapohjainen konehalli 

Kasvinsuojeluaineet 30 l Valuma-altaallinen kaappi 

Eläinten lääkkeet Muutamia pakkauksia Asuinrakennuksessa mui-

den lääkkeiden kanssa sa-

massa kaapissa 

Eläinsuojissa käytettävät 

pesuaineet 

10 l Navetan eteisessä olevassa 

kaapissa. Eteisessä laatta-

lattia, ei viemäriä. 

Desinfiointiaineet 10 l Navetan eteisessä olevassa 

kaapissa. Eteisessä laatta-

lattia, ei viemäriä. 

 

 

Säilörehun varastointi 

 

Esikuivattua säilörehua varastoidaan laakasiilossa 1600 t/a ja pyöröpaaleissa 300 t/a. 

Laakasiilon puristeneste johdetaan kokoojakaivoon, joka tyhjennetään lietesäiliöön. 

Puristenesteen määräksi arvioidaan enimmillään n. 60 m
3
/v. Yleensä puristenestettä ei 

tule.  

 

Pyöröpaalit avataan navetan päädyssä olevassa rehuvarastossa. Jos paaleista tulee pu-

ristenestettä, se valuu laakasiilojen puristenestekaivoihin. 

 

Jätteet 

Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely: 

 

Jätenimike Määrä (esim. t/a) Käsittely Toimituspaikka 

kuolleet eläimet 3-5 kpl raatokeräily Honkajoki Oy 

pilaantunut rehu 3-5 tn  pellolle lannoitteeksi 

maatalousmuovit 1 tn kierrätys esim. Ekokem, 4H 

jäteöljy 150 l kierrätys Ekokem 

akut, loisteputket 

ym. vaaralliset jätteet 

2-4 vaarallisten jättei-

den keräys 

Jyväskylän kaupun-

gin keräys 

metalli 500 kg kierrätys esim. Reteko, Kuu-

sankoski 

sekajäte 1800 kg kunnan jätehuolto  

 

 

Jätevedet  

Tila on liittynyt Moksin vesiosuuskuntaan. Navetan vesi tulee omasta talousvesi-

kaivosta, mutta tarvittaessa navettaan voidaan johtaa vesiosuuskunnan vettä. Eläin-

suojan pesuvedet 10 m
3
 johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilan WC-vedet (0,1 m

3
/v) 
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johdetaan asuinrakennuksen jätevesien käsittelyjärjestelmään (saostuskaivot + maa-

suodattamo). Laajennuksen jälkeen navetan veden tarve on arviolta 5 000 m
3
/vuosi. 

 

Liikenne  

Tilakeskus sijaitsee Moksin kylätien varrella, noin 15 km päässä kuntakeskuksesta. 

Tien varrella ei ole mainittavaa kevyttä liikennettä. 

 

Tilalla on kaksi liittymää, joita molempia käytetään yhtä paljon. 

- Eläimiä tulee ja lähtee 5 krt/v.  

- Lannan ajo 2 pv toukokuussa, 4 pv kesäkuussa.  

- Jakeluauto (rehua ja tarvikkeita) 1 krt/kk.  

- Polttoöljysäiliöitä täytetään 2 krt/v.  

- Rehun teko 4 pv sekä kesä-, että heinäkuussa.  

- Viljan ajo 5 pv elokuussa.  

- Muut peltotyöt kesäkaudella 2-6 pv/kk. 

- Henkilöliikenne 4 krt/pv. 

 

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön 

 

Toiminnasta ei aiheudu mainittavaa haittaa ympäristöön. Lietesäiliö täytetään altapäin, 

jolloin pinta kuorettuessaan estää hajut. Lietteen sekoituksen ja lietteen sekä kuivalan-

nan ajon yhteydessä syntyy hajuja, jotka eivät poikkea normaaleista lannanlevitysajan 

hajuista. Kasvattamoiden ilmanvaihto vie sisätiloista tulevat hajut riittävän ylös. 

 

Normaalista poikkeavaa melua ei aiheudu. Kaikki eläinsuojan pesuvedet johdetaan lie-

tesäiliöön. 

 

Lannan levityksessä noudatetaan huolellisuutta ja ympäristötukisitoumuksen määräyk-

siä. Päästöjä vesistöihin ei synny. Ravinnekuormitusta vesistöön vähennetään hankki-

malla lannanlevitykseen multaava lietevaunu. Lannan ajossa noudatetaan hyvää hy-

gieniaa ja huolellisuutta. Lannanlevityskaluston kunnosta huolehditaan. Piha-alueet 

pidetään kunnossa. 

 

Lannan ajon yhteydessä syntyy pieniä määriä typpipäästöjä ilmaan. Normaali toiminta 

ei aiheuta päästöjä ilmaan. 

 

Toiminnan tarkkailu 

 

Eläinsuojan, lietesäiliöiden ja polttoainesäiliöiden kunto tarkastetaan sisältä niiden ol-

lessa tyhjiä. Oman kaivon talousveden laatua tarkkaillaan jatkuvasti aistinvaraisesti, 

muutaman vuoden välein lisäksi laboratorion tekemä vesianalyysi.  

 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen  

 

Yleisesti ottaen tuotannossa käytetään parasta järkevää käyttökelpoista tekniikkaa. 

Lannan levitys tehdään multaavalla vaunulla. Eläinten ruokinta optimoidaan ruokinta-

suunnitelman avulla niin, että tuotanto on tehokasta ja ympäristöystävällistä. 

Typensitojakasveja käytetään viljelyssä, mikä vähentää mineraalilannoitteiden tarvet-

ta. 
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Poikkeukselliset tilanteet 

 

Sähkökatkoja varten tilalla on aggrekaatti. Aggrekaatilla tehdään sähköä asuinraken-

nukseen ja lämpökeskukseen, josta pumpataan myös navetan vedet. Sähkökatkokset 

eivät aiheuta ympäristöriskiä. 

 

Polttoainesäiliön rikkoutumiseen varaudutaan hankkimalla tilalla oleviin öljysäiliöihin 

valuma-altaat. Tilalla on vakuutusyhtiöiden vaatima määrä tarkastettuja ja asianmu-

kaisia sammuttimia. Sähkötarkastus (sis. lämpökuvauksen) on suoritettu 2014 

 

Eläintautien osalta toimitaan ennaltaehkäisevästi, vierailuja rajoitetaan ja vierailijoilta 

vaaditaan suojavaatetus. Hygieniasta huolehditaan. Mahdollisen tautiepäilyn kohdalla 

otetaan yhteyttä eläinlääkäriin. Työntekijöille annetaan tarpeelliset ohjeet ja edellyte-

tään huolellisuutta. 

 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa otetaan yhteys asianmukaiseen viranomaiseen. Tilal-

le tullaan tekemään pelastussuunnitelma laajennuksen jälkeen. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä 

internet-sivuilla 1.3. – 30.3.2016. Lupahakemusasiakirjat ovat olleet kuulutusajan ylei-

sesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. 

Asianosaiset on kuultu 1.3.2016 päivätyllä virkakirjeellä. Kuulutuksen julkaisemisesta 

on ilmoitettu Keskisuomalaisessa 4.3.2016.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta.   

 

Ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan 23.3.2016, että raatojen säilytyksessä ke-

räilyä varten tulee noudattaa Eviran ohjetta 15009/02, sillä raatoihin liittyy aina eläin-

tautien leviämisen riski. Raatojen säilytykseen tilalla on suhtauduttava riittävällä huo-

lellisuudella ja varovaisuudella, jotta tilalle tai ympäristölle ei aiheudu terveydellistä 

vaaraa.  

 

Tilalla tulee huolehtia säännöllisestä haittaeläintorjunnasta siten, että haittaeläinten 

pääsy ravintolähteisiin ja pesiminen rakenteissa estyy. Lintujen ja muiden haittaeläin-

ten pääsy myös navettaan tulee minimoida mm. salmonellariskin vuoksi. 

 

Hakijan vastine 

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastineensa ympäristöterveysjaoston lausun-

nosta. Hakija on 1.4.2016 lähettämässään sähköpostissa ilmoittanut, ettei näe vastineen 

antamista tarpeellisena. 
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Tarkastukset 

 

Tilan nykyinen toiminta on tarkastettu 2011. Hakemuksen mukainen laajennettu toi-

minta on tarkoitus käynnistää 2017, eläinsuojan laajennukselle ja uudelle lantavaras-

tolle ei ole vielä haettu rakennuslupaa. Tarkastukselle lupahakemuksen johdosta ei 

katsottu olevan erityistä tarvetta.  

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Henri Könkkölän li-

hanautakasvattamolle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölu-

van kiinteistölle Moksi 179-441-1-147. 

 

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyk-

sissä 13 ja 14.  

 

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 276 lihanautaa. Eläinten ikäjakaumaa voi-

daan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset 

eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai ympäris-

tövaikutuksia. (YSL 52 §) 

 

2. Eläinsuojan ja lannan varastointitilojen on oltava vesitiiviitä ja siten rakennet-

tuja, ettei lanta pääse valumaan ympäristöön. Lannan käsittelymenetelmien tu-

lee olla sellaisia, että hajuhaittoja syntyy mahdollisimman vähän. (YSL 7, 16, 

52 §:t, NaapL 17 §)  

 

3. Lannan varastotilojen on oltava niin suuria, että niihin voidaan sijoittaa 12 

kuukauden aikana kertynyt lanta ja virtsa. (YSL 52 §, VNa 1250/2014) 

 

4. Hajuhaitan vähentämiseksi on lietesäiliöiden pintaan muodostuva luonnollinen 

kuorettuma säilytettävä ehyenä. Vaihtoehtoisesti säiliöt on katettava kelluvalla 

katteella (esim. turve, leca-rouhe). (YSL 52§) 

 

5. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain ja rakenteet on tarkas-

tettava tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, ne on 

korjattava välittömästi. Lantavarastot on tyhjennettävä ja lanta kuljetettava niin, 

ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai viihtyisyyteen 

kohdistuvaa rasitusta. (YSL 52 §, NaapL 17 §)  

 

6. Lantaa levitettäessä on talousvesikaivojen ympärille jätettävä maaston muo-

doista ja maalajista riippuen vähintään 30 – 100 metrin levyinen suojavyöhyke 

käsittelemättä lannalla tai orgaanisilla lannoitevalmisteilla. (YSL 17, VNa 

1250/2014)  
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7. 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 87 hehtaaria. (YSL 52 §) 

 

8. 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. (YSL 17 ja 52 §) 

 

9. Polttoainesäiliöt on varustettava säiliön kokoa vastaavalla katetulla suoja-

altaalla sekä laponestolla ja täyttöaukon lukituksella 30.9.2016 mennessä. Polt-

toainesäiliöiden läheisyydessä tulee olla varattuna imeytysainetta mahdollisten 

vahinkotilanteiden varalle. (YSL 16, 52 §) 

 

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 eikä maaperän tai pinta- tai 

pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. (YSL 16, 17, 

52 §) 

 

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. Jätteiden avopoltto on 

kielletty. Jätehuollon järjestämisessä on noudatettava Jyväskylän kaupungin jä-

tehuoltomääräyksiä. (YSL 52, 58 §:t; JL 8, 28, 29 §:t) 

 

12. Vaaralliset jätteet on säilytettävä katetussa, tiivispohjaisessa varastossa ja nes-

temäiset vaaralliset jätteet ja akut allastetussa varastossa. Vaaralliset jätteet on 

säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimitettava vaarallisten jätteiden 

vastaanotto- tai käsittelyluvan saaneeseen laitokseen. (YSL 16, 52 §:t, JL 8, 28, 

29 §:t) 

 

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

jätettä. Ruhojen lyhytaikainen varastointi tulee järjestää tiiviillä alustalla ja pei-

tettynä siten, että siitä ei aiheudu terveys- tai hajuhaittaa eikä epäsiisteyttä. 

(YSL 52 § JL 13, 28, 29 §) 

 

14. Haittaeläintorjunnasta on huolehdittava siten, että niiden pääsy ravintolähteisiin 

ja pesiminen rakenteissa estyy. (YSL 52§) 

 

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 
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- peltoalassa tapahtuvat muutokset 

- 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, jätteiden osalta vähintään kuuden vuoden ajan. (YSL 6, 

62 §, JL 118, 119 §).  

 

16. Toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanhar-

joittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan 

kehittymisestä ja hyödynnettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa siten, että 

toiminnan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. (YSL 8, 52 §) 

 

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

tavat aiheuttaa ympäristöhaittoja, tulee ilmoittaa välittömästi Jyväskylän kau-

pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle. 

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin haitan mini-

moimiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. (YSL 

14, 52, 123, 134 §) 

 

18. Mikäli toiminnassa tapahtuu muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia ympäristön 

pilaantumiseen tai luvan noudattamiseen, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden 

toteuttamista ilmoitettava Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-

selle.  Myös toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan lopettami-

sesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava. (YSL 170 §)   

 

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 vaikutusalueel-

la 

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

rasitusta 
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Lupamääräysten perustelut  

Ympäristönsuojelulain 52 §: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 52 §: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 mitoitus noudattaa asetusta 1250/2014. Lietelannan ohjetila-

vuus 12 kk varastointiajalle on 12,1 m
3
/lihanauta, 9,5 m

3
/6-12 kk ikäinen sonnivasikka 

ja 4,7 m
3
/alle 6 kk ikäinen vasikka. Tilan eläinmäärällä tarvittava lietelannan varas-

tointitilavuus on 2879,6 m3. Säiliöön johdetaan eläinsuojan pesuvedet 50 m
3
. Sadeve-

sille on mitoitettu 290 m
3
. Puristenesteen ohjemitoitus on 0,05 m

3
/rehutonni. Laakasii-

loissa varastoidaan 1600 tonnia esikuivattua rehua, josta muodostuu 80 m
3
 puristenes-

teitä. Yhteensä varastointitilavuutta tarvitaan 3300 m
3
. Hakemuksessa esitetyt lietelan-

nan varastointitilat 3405 m
3
 ovat riittävät.   (lupamääräys 3) 

 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen julkaisun Hajuhaitan vähentäminen maatalou-

den suurissa eläintuotantoyksiköissä (VTT tiedotteita 2323, 2006) mukaan katteilla 

voidaan suhteellisen helposti vähentää ympäristöön kohdistuvaa hajukuormaa. Kevyil-

lä, kelluvilla katteilla toimenpiteet voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti. 

Myös luonnollinen kuorettuma osoittautui mittausten perusteella tehokkaaksi hajun 

eristäjäksi.  

 

Lannan luonnollisen kuorettuman säilyttäminen ehyenä on kustannustehokas tapa eh-

käistä lietteen varastoinnista aiheutuvaa hajuhaittaa. Kelluvan katteen käyttö voi olla 

tarpeen esimerkiksi sateisina kesinä, kun kuorettuminen on hidasta. (lupamääräys 4) 

 

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 5)  

 

Määräys talousvesikaivojen ympärille jätettävästä suojavyöhykkeestä on annettu poh-

javeden pilaantumisen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 6) 

 

Määräys lannan levitykseen soveltuvasta peltoalasta on annettu ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan ravinnekuormituksen estämiseksi. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-

ala on 87 ha. Hakemuksen mukaan lannan levitykseen on käytettävissä 89 ha. Suoja-
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kaistat vähennetään lannan levityskelpoisesta alasta. Hakemuksessa ilmoitettu pelto-

pinta-ala riittää sille karjamäärälle, mikä eläinsuojiin voidaan enimmillään sijoittaa. 

(lupamääräys 7)  

  

Lannan levittämistä koskevat rajoitukset on annettu ravinteiden vesistöön pääsyn sekä 

pohjavesien pilaamisvaaran estämiseksi. Lannan levittäminen pohjavesialueelle aiheut-

taa riskin pohjavesien laadulle. (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. Raatoihin liittyy aina eläintautien leviämisen riski, joten raato-

jen käsittely tulee toteuttaa riittävällä huolellisuudella, ettei niistä aiheudu terveydellis-

tä vaaraa. (lupamääräykset 11, 12, 13). 

 

Haittaeläinten, kuten jyrsijöiden ja eräiden lintujen pääsyä eläinsuojarakennuksiin ja 

rehuvarastoihin tulee minimoida tautiriskien (mm. salmonella) estämiseksi. (lupamää-

räys 14) 

 

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 8 §:n mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on käytettävä paras-

ta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen 

tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan 

käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan 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)    
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LUVAN VOIMASSAOLO  

 

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

vään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristölupa. 

(YSL 29, 87 §) 

 

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 70 §) 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 26.4.2016. 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 (527/2014) 6-8, 14, 16-17, 27, 29, 34, 39, 42-44, 48-49, 52, 62, 

70, 83-85, 87, 123, 134, 170, 190, 205 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 11-15 § 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta (1250/2014) 

NaapL (26/1920) 17§ 

Jätelaki (646/2011) JL 8, 13, 28, 29, 118, 119 § 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 16.12.2015 hyväksymä Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §: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 lupamaksu on 1800 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja ympäristö-

lautakunnan 16.12.2015 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan.  

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Toiminnanharjoittaja 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Ympäristöterveydenhuolto, Eeronkatu 10, 40720 Jyväskylä 
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Ilmoitus päätöksestä  

 Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto lupahakemuksesta   

   

Päätöksen antamisesta kuulutetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisessa järjestyk-

sessä Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla. 

 

MUUTOKSENHAKU 

 

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

190 §). Valitusosoitus on liitteenä.  

  

LIITTEET 

Valitusosoitus 


