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ASIA 

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

koskee Kari Mannisen eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.  

 

HAKIJA Manninen Kari 

 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Tilan tuotantosuunta on lihanautojen kasvatus. Eläinmäärä on 50 - 70 lihanautaa.   

 

Toiminta sijaitsee osoitteessa Manunsaarentie 11 kiinteistöllä Keskinen rek.nro 179-

409-53-24. Kiinteistön haltija on hakija.        

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

tin kohdan 11 a) ja 2 momentin mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 2 mo-

mentin perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen 

18.4.2011. Lupahakemusta on täydennetty 20.6.2011.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toimintaan on Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakunnan 4.10.2001 antama 

ympäristölupa.  

 

Eläinsuoja sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella.   

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Eläinsuoja sijaitsee Kaivoveden I lk pohjavesialueen reunavyöhykkeellä. Lähin asuin-

rakennus on eläinsuojasta n. 40 m päässä sijaitseva omakotitalo, joka on aiemmin kuu-

lunut tilaan, mutta on 2011 lohkottu omaksi määräalakseen ja myyty ulkopuoliselle 
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omistajalle. Lisäksi kolme asuinrakennusta ja yksi vapaa-ajan asunto sijaitsevat noin 

200 m etäisyydellä eläinsuojasta.  

 

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Tilalla kasvatetaan lihanautoja kylmäpihatossa. Eläinmäärä on 50 - 70 lihanautaa. Alle 

6 kk ikäisiä on 15 - 35 kpl / vuosi. 

 

Hakemuksessa esitetty toiminta on muuttunut 4.10.2001 myönnetyn ympäristöluvan 

mukaisesta toiminnasta siten, että vanhassa navetassa ei enää pidetä eläimiä. Aiemmin 

siellä oli 15 – 25 eläintä, joista osa oli juottovasikoita. Vanhassa navetassa oli 200 m
2
 

kestokuivikepohja.  

 

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 

 

Eläinsuojassa on käytössä vinokuivikepohja. Kuivitetun alueen pinta-ala on 235 m
2
 ja 

kuivikkeen paksuus 30 – 80 cm. Kuivikkeena käytetään turvetta ja olkisilppua. Kuivi-

kepohja tyhjennetään kerran vuodessa, poistettu kuivikepohja muokataan peltoon.  

 

Lantalan pinta-ala on 207 m
2
 ja seinämän korkeus 1,5 m, jolloin varastointitilavuus on 

517 m
3
. Lantalan yhteydessä on 6 m

3
 virtsasäiliö. Pihaton kuivikepohjan pinta-ala on 

235 m
2
 ja varastointitilavuus n. 120 m

3
. Yhteensä lantavarastoja on käytettävissä 637 

m
3
.  

 

Eläimet eivät laidunna, eikä jaloittelutarhoja ole. 

 

Esikuivattua säilörehua valmistetaan pyöröpaaliin 210 tonnia vuodessa.  

 

Lohkokarttojen mukaan peltoalaa on 33,23 hehtaaria. Vuokrasopimus on esitetty 

25,71 hehtaarista. Pohjavesialueella sijaitsevia peltolohkoja on 4,55 hehtaaria. Lisäksi 

viljelyssä on 4 peltolohkoa, yhteispinta-alaltaan 8,73 hehtaaria, jotka sijaitsevat osit-

tain pv-alueella.   

 

Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään.  

 

Tilalla on 3800 litran polttoainesäiliö, joka on varustettu suoja-altaalla ja lapon esto-

laitteella. Muita öljytuotteita varastoidaan 40 litraa.  

 

Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat: 

- kuolleet eläimet n. 0-2 kpl/vuosi, toimitetaan Honkajoki Oy:n raatokeräykseen 

- muovi 5 – 8 m
3
, toimitetaan Kuusakoski Oy:lle 

- metallijäte toimitetaan keräykseen 

- ongelmajätteet toimitetaan kiertävään keräykseen tai Mustankorkea Oy:lle 

 

Tilan talousvesi otetaan omasta porakaivosta. Eläinsuojassa ei synny jätevesiä.   

  



 3 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 19.7.-

17.8.2011. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti 

nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, Jyväskylä. Asi-

anosaiset on kuultu 14.7.2011 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 on pyydetty lausunto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselta.  

 

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

19.8.2011 mm., että tila ja osa tilan pelloista sijaitsevat Kaivoveden (nro 0918003, I 

luokka) yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesi-

alue sijoittuu lounais-koillissuuntaiselle pitkittäisharjujaksolle. Harju on kapea harjan-

ne ja maaperä on hiekkaa, soraa ja kivistä soraa. Harjun laiteiden maaperä on savea , 

silttiä ja hienoa hiekkaa. Maaperän paksuus on syvimmillään noin 23 metriä. Pohjavesi 

virtaa koillisesta lounaaseen, mutta harjun koillispäässä se virtaa myös kohti koillista. 

Myös Leppäveden vedenpinnankorkeus säätelee harjun pohjavedenpinnan korkeutta. 

Leppäveden pintavettä rantaimeytyy harjuun, jos pohjaveden pinnankorkeutta alenne-

taan merkittävästi harjun Leppäveteen rajoittuvassa osassa. Antoisuuspumppauksissa 

pohjaveden määrä vaihteli 480-110 m3/d ja hyvälaatuista vettä saatiin havaintoputkista 

HP23 ja HP26. Pohjavesialueen kokonaisantoisuus on 400 m3/d. Vedenottamo sijait-

see noin 1400 m koilliseen Mannisen tilalta ja pohjaveden virtaussuunta on tilalta koh-

ti pohjavedenottamoa. Kaivoveden vedenottamolta otettiin vuonna 2009 keskimäärin 

5133 m3/d, josta suurin osa on Leppävedestä rantaimeytynyttä vettä. JE Oy:n vesilai-

tos ja Jyväskylän kaupunki aloittavat Kaivoveden pohjavesialueen suojelusuunnitel-

man laadinnan 1.8.2011. 

 

Toiminnan tulee täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä nii-

den nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Luvassa on annettava tarpeelliset määrä-

ykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mu-

kaan ympäristöluvassa annettavissa lupamääräyksissä tulisi huomioida seuraavaa: 

 

Eläinsuojan ja lantavarastojen tulee olla vesitiiviitä ja siten rakennettuja, ettei lanta 

pääse valumaan ympäristöön. Lannan kuormaaminen ajoneuvoon tulee tehdä tiivis-

pohjaisella alustalla.  

 

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

nöllisesti tarkkailla eläinsuojien ja lantavarastojen kuntoa. Mikäli rakenteissa havai-

taan vaurioita, tulee puutteet korjata välittömästi, jotta lannan ja virtsan niiden sisältä-
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mien bakteerien ja ravinteiden pääseminen pohjavesiin voidaan estää. Rakenteiden pe-

rusteellinen tarkastus tulee tehdä kuivikepohjan ja lantalan tyhjentämisen jälkeen. Tar-

kastuksesta tulee pitää kirjaa, josta ilmenee tarkastuksen päivämäärä, siinä tehdyt ha-

vainnot ja tarvittavat huoltotoimenpiteet. Kirjanpito tulee olla tarvittaessa ympäristö-

lupaa valvovien viranomaisten saatavilla. 

 

Lannan varastotilan tulee olla niin suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden 

aikana eläinsuojassa kertynyt lanta. Varastointitilan mitoituksessa otetaan huomioon 

kuivikepohjat. Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan lantalan varastointi-

tilavuus 290 m
3
 on riittävä. 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan ammoniakkipäästöjen ja hajuhait-

tojen vähentämiseksi lantala tulisi kattaa. Kattamiseen on käytettävissä kiinteän kat-

teen lisäksi hyväksyttävissä olevia kevyitä ratkaisuja. 

 

Lupahakemuksen mukaan lannan levitykseen on käytettävissä peltoa 33,23 hehtaaria, 

josta omaa on noin 6 hehtaaria ja vuokrapeltoa 27,6 hehtaaria. Osa tilan pelloista si-

jaitsee pohjavesialueen reunavyöhykkeellä. Lisäksi pohjaveden muodostumisalueella 

on arviolta neljänneshehtaari peltoa. Peltoala on riittävä enimmäiseläinmäärän tuotta-

man 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 vesis-

tön rantaan, valtaojien varsille ja talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja läh-

teiden ympärille jätettävistä suojavyöhykkeistä, joille ei levitetä lantaa, jotta ravintei-

den pääsy vesistöön tai pohjavesiin estettäisiin. Keski-Suomen ELY-keskus katsoo, et-

tä luvassa voidaan tarvittaessa esittää myös määräyksiä suojavyöhykkeen jättämisestä. 

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan pohjavesialueelle ei tule levittää 

lietelantaa, virtsaa tai puristenestettä. Kuivalantaa voidaan levittää reunavyöhykkeelle, 

mutta pohjaveden muodostumisalueelle ei tule levittää edes kuivalantaa pohjaveden 

pilaantumisvaaran vuoksi.  

 

Luvassa tulisi antaa lupamääräykset jätteiden asianmukaisella käsittelylle ja varastoi-

miselle sekä niiden toimittamiselle asianmukaiseen käsittelyyn. Tilalla wc- ja talous-

vedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maaperäimeytykseen (muistio 

11.7.2001).  Keski-Suomen ELY-keskus huomauttaa, että jätevesiä ei tule imeyttää 

pohjavesialueelle pohjaveden pilaantumisvaaran vuoksi. Tilan wc- ja talousvedet tulee 

käsitellä Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti (Valtioneuvoston asetus talousjäteve-

sien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 2011) tai tilan tulisi siirtyä 

kunnallisen vesihuollon piiriin jätevesien käsittelyn osalta. (YSL 8§).  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan luvassa tulisi antaa lupamääräyksiä 

myös toiminnan tarkkailusta ja raportoinnista. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka 

saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, tulisi ilmoittaa välittömästi kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
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Toiminnanharjoittajan tulisi pitää kirjaa toiminnastaan. Yhteenveto kirjanpidosta tulisi 

toimittaa lupaviranomaiselle vuosittain. Vuosiyhteenvedon tulisi sisältää ainakin seu-

raavat asiat: eläinmäärät, lantamäärät ja levitysalat, kuolleiden eläinten määrät, toimi-

tuspaikat ja käsittelytavat sekä toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeuk-

selliset tilanteet. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata lai-

toksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. 

 

Toiminnan olennaisista muutoksista tulisi ilmoittaa lupaviranomaiselle, koska olen-

nainen muutos edellyttää luvan tarkistamista. 

 

Lupahakemuksen mukaan tilalla on yksi 3800 litran polttonestesäiliö, joka on varustet-

tu suoja-altaalla ja lapon estolaitteella. Tilalla on hakemuksen mukaan käytössä enin-

tään 40 litraa öljytuotteita, jotka varastoidaan sisätiloissa.  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan polttonesteet, kemikaalit, tuotteet 

ja jätteet on varastoitava sekä käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa, 

epäsiisteyttä, roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohja-

vesien pilaantumisvaaraa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Vahinko- ja onnetto-

muustilanteita varten on polttonestesäiliöiden läheisyyteen varattava riittävä määrä 

imeyttämismateriaalia, kuten turvetta. 

 

Kuivalantaa ei saa levittää Kaivoveden pohjavesialueen muodostumisalueelle. Mikäli 

kuivalantaa tullaan levittämään pohjavesialueen reunavyöhykkeelle, toiminnanharjoit-

tajan tulee teettää asiantuntijalla pohjaveden laadun tarkkailemiseksi analyysit Kaivo-

veden vedenottamon raakavedestä. Mikäli lannan levityksestä aiheutuu pohjaveden ti-

lan huononemista, kuten nitraattipitoisuuden tai lämpökestoisten koliformisten baktee-

rien lisääntymistä, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin kuormituksen vä-

hentämiseksi. 

 

Pohjaveden laadun tarkkailemiseksi toiminnanharjoittajan tulee teettää asiantuntijalla 

analyysit Kaivoveden vedenottamon raakavedestä joka toinen vuosi. Näytteistä tulee 

analysoida ainakin seuraavat parametrit: väri, sameus, ammoniumtyppi, nitraattityppi, 

kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kemiallinen hapenkulutus, pH sekä lämpökestoiset ko-

liformiset bakteerit. Lisäksi tulee aistinvaraisesti arvioida hajua ja makua. Tulokset tu-

lee toimittaa kunnan valvontaviranomaiselle. 

 

Hakijan vastine 

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitetystä lausunnosta. 

Vastinetta ei ole määräajassa annettu. 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Toiminta on tarkastettu 16.5.2011. Tarkastuspöytäkirja on liitetty lupa-asiakirjoihin. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkistaa Kari Mannisen eläin-

suojatoimintaa osoitteessa Manunsaarentie 11 koskevan ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan lupamääräykset.  
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Lupamääräyksiä on muutettu seuraavasti: 

 

- tarkennettu  määräystä 3 enimmäiseläinmäärän osalta 

- lisätty määräys 7 pohjaveden laadun tarkkailusta 

- lisätty määräys 8 lannan levitykseen tarvittavasta peltoalasta 

- poistettu määräys 9, jossa on määrätty sijoittamaan öljysäiliöt suoja-altaisiin. Hake-

muksen ja tarkastuksella 11.3.2009 todetun mukaan öljysäiliöt on varustettu umpinai-

sella suoja-altaalla. 

- tarkennettu määräyksiä jotka koskevat jätehuoltoa, kirjanpitoa, poikkeustilanteita se-

kä ilmoitusvelvollisuutta toiminnassa tapahtuvista muutoksista. 

- muutettu kuolleiden eläinten käsittelyä koskeva määräys  

- lisätty määräys rehujätteen käsittelystä  

- lisätty määräys parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisen seuraamisesta ja 

varautumisesta tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon ympäristönsuojelulain edellyt-

tämällä tavalla.  

 

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnossaan esittämät asiat on huomioitu lupamää-

räyksissä 1-3, 6-7, 11-16, 18-19. Eläinsuojan ympäristöluvassa ei voida antaa määrä-

yksiä eri omistajalle kuuluvan asuinrakennuksen jätevesien käsittelystä. Eläinsuojassa 

ei ole käymälää eikä siellä synny muitakaan jätevesiä. Kuivalantalan kattamista ei ole 

katsottu tarpeelliseksi, koska olemassa olevasta pienimuotoisesta toiminnasta ei ole 

todettu aiheutuvan hajuhaittaa. Lantalaan kertyvät sadevedet on huomioitu määräyksis-

sä 3 ja 4. 

 

Päätös myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

1. Eläinsuojan ja lantavarastojen pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä ja raken-

teiden ja laitteiden sellaisia, ettei lannan varastointitilan tyhjennyksen ja lannan 

siirron aikana tapahdu vuotoja ympäristöön. Lantavarastot ja lantavesikaivo on 

tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain ja rakenteet tarkastettava tyhjennysten 

jälkeen. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, tulee puutteet korjata välittö-

mästi. Tarkastuksesta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee tarkastuksen päivämää-

rä, siinä tehdyt havainnot ja tarvittavat huoltotoimet. Kirjanpito on esitettävä 

tarvittaessa ympäristölupaviranomaiselle. (YSL 43 ja 46 §)  

 

2. Lannan kuormaus ajoneuvoon on tehtävä tiivispohjaisella alustalla. (YSL 7, 8 

ja 43 §)  

 

3. Eläinsuojaan voidaan sijoittaa eläimiä sellainen määrä, että lannan varastointiti-

laan, mukaan lukien kuivikepohjat, voidaan varastoida 12 kuukauden aikana 

eläinsuojassa kertynyt lanta. Olemassa olevan lantalan ja kuivikepohjan ilmoi-

tettu varastointitilavuus on yhteensä 635 m
3
. Lannanvarastointitila on riittävä, 

mikäli tilan eläinmäärä on enintään 37 lihanautaa ja 15 kpl alle 6 kk ikäistä 

nuorkarjaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei 
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ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. (YSL 7, 8 ja 43 

§) 
 

4. Lantalassa on käytettävä riittävästi kuiviketta lantavesien imeyttämiseen, jotta 

lantavesisäiliö ei pääse täyttymään yli. (YSL 7, 8 ja 43 §) 

 

5. Mikäli säilörehun valmistuksessa syntyy puristenestettä, se on otettava talteen 

ja varastoitava tiiviissä säiliössä. (YSL 7, 8 ja 43 §).  

 

6. Pohjavesialueelle ei saa levittää lietelantaa, virtsaa, lantavesiä tai puristenestet-

tä. Pohjaveden muodostumisalueelle ei saa levittää edes kuivalantaa. (YSL 8 ja 

43 §) 

 

7. Toiminnanharjoittajan on seurattava pohjaveden laatua, mikäli pohjavesialueen 

reunavyöhykkeellä sijaitseville pelloille levitetään kuivalantaa. Pohjaveden 

tarkkailuputki on asennettava ympäristötoimen kanssa sovittavaan paikkaan 

ennen lannan levittämistä reunavyöhykkeelle. Pohjavedestä on analysoitava vä-

ri, sameus, ammoniumtyppi, nitraattityppi, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, 

kemiallinen hapenkulutus, pH, lämpökestoiset koliformiset bakteerit sekä ais-

tinvarainen arvio hajusta ja mausta. Pohjavesinäyte on otettava joka toinen 

vuosi. Tutkimustulokset on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle vuo-

siraportoinnin yhteydessä. (YSL 43 §)   

 

8. Lannan levitykseen on oltava käytössä riittävästi levitykseen soveltuvaa pelto-

pinta-alaa eläinyksikköä kohti. (YSL 43 §) 
 

9. Vesistöjen (järvi, joki, puro) varsille jätetään vähintään viiden metrin vyöhyke, 

jolle ei levitetä orgaanisia eikä väkilannoitteita. (YSL 43 §) 
 

10. Orajoen varrelle jätetään vähintään kymmenen metrin vyöhyke, jolle ei levitetä 

orgaanisia eikä väkilannoitteita. (YSL 43 §)  

 

11. 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 §)  

 

12. Rehujäte on varastoitava tiiviillä alustalla. (YSL 7, 8 ja 43 §) 

 

13. 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) 
 

14. Ongelmajätteet, kuten jäteöljyt, akut, lääkkeet ja loisteputket on säilytettävä ka-

tetussa, tiivispohjaisessa varastossa ja nestemäiset ongelmajätteet ja akut allas-

tetussa varastossa. Ongelmajätteet on säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa, 
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toimitettava ongelmajätteiden vastaanotto- tai käsittelyluvan saaneeseen laitok-

seen. (YSL 7, 8, 43, 45 §:t, JL 6, 9, 15, 17, 51 §:t)  
 

15. Kemikaalit, öljyt ja muut ympäristölle haitalliset aineet on varastoitava suoja-

altaallisessa astiassa tai allastetussa tilassa ja käsiteltävä huolellisesti siten, ettei 

niistä aiheudu maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä 

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

16. 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 (yli 6 kk ikäiset, alle 6 kk ikäiset) 

- muodostuneen lannan määrä ja lannan levitysalat 

- kuolleiden eläinten määrä sekä toimituspaikat ja käsittelytavat 

- pohjaveden tarkkailutulokset (mikäli pohjaveden tarkkailu on tarpeen lannan 

levityksestä pohjavesialueen reunavyöhykkeelle johtuen) 

- toiminnassa syntyneiden jätteiden määrä ja laatu sekä niiden toimituspaikka   

- toiminnassa havaitut häiriötilanteet tai muut poikkeukselliset tilanteet sekä 

niiden seurauksena tehdyt toimenpiteet. 

 

  Yhteenvedon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen 

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

 

17. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon. (YSL 4, 5 §, YSA 37 §)  
 

18. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa 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. Polttoainesäiliöiden lähei-

syydessä tulee olla varattuna imeytysainetta mahdollisten vahinkotilanteiden 

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

 

19. 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 
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Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset  

Kysymyksessä on toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistaminen. Luvan 

myöntämisen edellytykset on ratkaistu Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölautakun-

nan 4.10.2001 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. 

 

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.  

 

Lantavarastojen tulee vesitiiviitä suorien valumien estämiseksi. Lantavarastojen perus-

teellisella tyhjentämisellä vuosittain varmistetaan käytössä olevien hyötytilavuuksien 

riittävyys. Lantalavarastojen rakenteiden tarkastaminen on mahdollista vain lantalan 

ollessa tyhjänä. Rakenteiden kunnon tarkastaminen on tarkoituksenmukainen ja kus-

tannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän tai pohjaveden pilaantuminen. 

Määräys kirjanpidosta on annettu tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten.  

(lupamääräys 1)  

 

Lannan kuormausta, lantavesiä sekä puristenesteen käsittelyä koskevat määräykset on 

annettu pinta- ja pohjavesien sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ympäris-

tön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitalliset 

ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta menetellen toiminnan laadun edellyttämäl-

lä huolellisuudella. (lupamääräykset 2, 4 ja 5) 
 

Lannan varastointitiloja on hakemuksen mukaan käytettävissä 635 m
3
. Lannan varas-

tointitilojen tilavuusvaatimukset noudattavat asetuksen 931/2000 vaatimuksia. Kuiva-

lantalan ohjetilavuudet ovat seuraavat: lihanauta 15 m
3
/v, nuorkarja <6 kk 4 m

3
/v. Li-

säksi mitoituksessa on huomioitava sadevedet 0,1 m
3
/ m

2
, yhteensä 20 m

3
. Eläinten 

ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella tuotantotilanteen mukaan sekä 

eläinaineksen uusimisen yhteydessä. (lupamääräys 3) 

 

Kaivoveden pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (I lk). Ve-

denottamon läheisyydessä on tekopohjavedenimeytysalue. Lannan levittäminen pohja-

vesialueelle aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Lannan levittämistä pohjavesialueel-

le koskevat rajoitukset on annettu pohjavesien pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi. Ha-

kemuksessa esitetyistä käytössä olevista viljelyalueista peltolohkot 00581, 00582, 
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02090 sijaitsevat kokonaan pohjavesialueella ja peltolohkot 00583, 00585, 00594, 

02091 sijaitsevat osittain pohjavesialueella. Mikäli peltolohko jaetaan kasvulohkoihin, 

voidaan pohjavesialueen ulkopuoliselle kasvulohkolle levittää lantaa. (lupamääräys 6) 

 

Pohjaveden tarkkailu on tarpeen, koska kuivalannan levitys pohjavesialueelle voi ai-

heuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa ja heikentää Kaivoveden vedenottamon raa-

kaveden laatua. Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus olla selvillä laitoksen toimin-

nasta ja sen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 7) 

 

Määräys lannan levitykseen soveltuvasta peltoalasta on annettu ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan ravinnekuormituksen estämiseksi. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-

ala lupamääräysten mukaiselle eläinmäärälle on 15,5 ha. Hakemuksen mukaan tilan 

peltoala on 33,23 ha. Pohjavesialueella olevat peruslohkot ja suojakaistat vähennetään 

lannan levityskelpoisesta alasta. Kokonaan pohjavesialueella sijaitsevia peltolohkoja 

on 4,55 ha ja osittain pv-alueella sijaitsevia 8,73 ha. Lannan levitykseen käytettävissä 

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

enimmillään lannan varastointitilojen suhteen. (lupamääräys 8) 

 

Lannan levittämistä koskevat rajoitukset on annettu ravinteiden vesistöön pääsyn es-

tämiseksi ja läheisen vedenottamon raakaveden laadun turvaamiseksi. Jyväskylän yli-

opiston ympäristöntutkimuskeskuksen tutkimusraportin 149/2011 mukaan vedenotta-

molla tapahtuu merkittävässä määrin rantaimeytymistä. Kaivovesi on rehevä ja voi-

makkaasti kerrostuva, jolloin happi kuluu alusvedestä hyvin vähiin tai loppuu koko-

naan ja sedimentistä liukenee ravinteita, rautaa ja mangaania. Nämä haittatekijät ovat 

ilmeisesti aiheuttaneet vesilaitokselle tulevan pohjaveden korkeat rauta- ja man-

gaanipitoisuudet.  

 

Suojaetäisyys vesistöön mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. Lannan 

levittämisessä on noudatettava lisäksi maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin 

pääsyn rajoittamisesta annettua asetusta (931/2000) sekä maatalouden ympäristötuen 

ehtoja. (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. Ongelmajäte voi ominaisuuksiensa takia aiheuttaa 

erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Pilaantunut rehu on ympäristöä 

kuormittavaa ja siksi se on käsiteltävä asianmukaisesti ja estettävä valumien syntymi-

nen. (lupamääräykset 11 - 14). 

 

Kemikaalien, öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden varastoinnissa ja kä-

sittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta pohjaveden pilaantumisen ehkäisemi-

seksi. Kemikaalien varastoinnissa on lisäksi noudatettava kemikaaliviranomaisen ja 

paloviranomaisen antamia ohjeita. (lupamääräys 15) 

 

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 16) 
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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 17)    

 

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 18) 

 

 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 19)    

 

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 §) 

 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2021 

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 1.11.2011. 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 Jyväskylän maalaiskunnan ympäristölau-

takunnan 4.10.2001 antaman ympäristölupapäätöksen.  

 

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 §  

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoit-

tamisesta (931/2000) 
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Kaupunkirakennelautakunnan 3.5.2011 hyväksymä Jyväskylän kaupungin yleiset jäte-

huoltomääräykset  

Rakennus- ja ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 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 769 euroa. Ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksan mukainen maksu eläinsuojan ympäristöluvan käsittelystä on 1538 euroa. Tak-

san mukaan lupamääräysten tarkastamista koskevan ympäristölupahakemuksen käsit-

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

ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksaan.  

 

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   

   

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 


