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Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 

Pl 15 

41801 KORPILAHTI 

 

Antopäivä 4.10.2005 

ASIA 

Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35§) 88 lihanaudanja 74 nuorkarjan 

eläinsuoja, Korpilahden kunta, Raidanlahden kylä, Riitarinne 1 :359 tila os. 

Raidanlahdentie 561 41880 OITTILA 

LUVAN HAKIJA 

Nirkkonen Seppo 

 

PERUSTE 

Ympäristönsuojeluasetuksen I § 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. 

TOIMINTA 

Kyseessä on olemassa oleva toiminta joka laajenee niin että ympäristölupatarve täyttyy. 

Toiminnanharjoittaja hakee ympäristölupaa omasta aloitteestaan. 

Eläinsuojan lannankäsittely ja varastointi on järjestetty siten että lihanaudat ovat 

463m2 kuivikepohjalla, ja nuorkarja lietelanta järjestelmällä. Lietelantasäiliöiden yh

teistilavuus on 487 m3. Lannanlevitykseen on käytettävissä peltoa noin 65 hehtaaria. 

Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. 

TOIMINNAN YMPÄRISTÖPAASTÖT 

Toiminnasta aiheutuu lannan ja lietelannan varastoinnista ja käsittelystä johtuvia pääs

töjä ilmaan ja maaperään. 

JÄTTEET 

Toimmnasta syntyy tavanomaista kaatopaikalle sijoitettavaa kuivajätettä, sekä noin 

10m3 muovijätettä/vuosi. 

HAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Hakemuksesta on kuulutettu kunnan virallisella ilmoitustaululla 6.4.- 29.4.2005, ja 

ilmoitettu Korpilahtilehdessä 6.4.2005. ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuk

sen 12.1.2005, lannanlevitysalueet on tarkastettu 15.8 20.9. 

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja. 

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. 
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LUPAMAARÄYKSET 

1) Eläinsuojaan saa sijoittaa 88 lihanautaa ja 74 alle 8kk:n nuorkarjaa. 

Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen että lannantuotto ei ylitä luvanmukaisen 

eläinmäärän lannantuottoa. 

2) Lannan ja lietelannan varastotilojen tulee olla mitoitettu niin että eläinten 

8 kk:n lanta mahtuu niihin. Lietelantalan minimikoko on 414 m3 ja kuivikelantalan 880 

m3. Hakemuksen mukaiset 487 m3 lietelanta, ja 1211m3 kuivikelantavarastot riittävät. 

 

3) Lannanlevitykseen käytettävää peltoa on oltava vähintään 31.25 hehtaaria. 

Hakemuksessa esitetty peltoala 66.8 hehtaaria, josta noin 2 hehtaaria on pohjavesi- tai 

pohjavedenmuodostumisalueella. Mikäli käyttöön otetaan uusia peltoalueita, on niistä 

toimitettava ajantasaiset kartat valvontaviranomaiselle.  

4) Lietelantaa tai kuivikelantaa ei saa levittää varsinaiselle pohjavesialueelle. 

Kuivikelantaa saa keväisin levittää pohjavesialueen reuna-alueille. 

5) Lietelantaa ja kuivikelantaa saa levittää 1.4. — 15.11. välisenä aikana, edellyttäen et

tä maa ei ole roudassa, lumen peittämä tai veden kyllästämä. Lantaa ei saa levittää 

nurmelle 15.9. jälkeen. Lanta on mullattava vuorokauden kuluessa levityksestä. 

6) Lannan ja lietelannanlevitys tulee toteuttaa siten että päästöjä ympäristöön 

vesis töihin tai pohjaveteen ei synny. Talousvesikaivoihin on maastosta riippuen, 

jätettävä 30 — 100 metrin suojavyöhyke. Lohkojen 03972 ja 03973 viereisiin 

vesistöihin (Raspiojärvi ja Autionjoki) on jätettävä 10 metrin suojavyöhyke. 

7) Lietesäiliöt ja kuivikelantalat on perusteellisesti tyhjennettävä vuosittain. 

Tyhjennyksen yhteydessä on lantavarastojen rakenne ja kunto tarkastettava, ja 

mahdolliset vauriot korj attava. 

8) Lietelannan ja kuivikelannan kuljetus laitokselta levitysalueille tulee 

suorittaa niin että valumia tiealueille tai ympäristöön ei pääse syntymään. 

9) Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet tulee toimittaa asianmukaisen luvan 

saaneeseen vastaanottopaikkaan. Muiden jätteiden osalta tulee olla sopimus jätehuollon 

hoitamisesta jätteenkuljetukseen luvan saaneen jäteyrityksen kanssa. Jätteiden säilytys, 

käsittely ja varastointi tulee tehdä nim että siitä ei aiheudu ympäristön, pinta tai 

pohjaveden pilaantumisen vaaraa tai terveyshaittaa. 

10) Kuolleille eläimille on osoitettava varastotila. Kuolleet eläimet on 

toimitettava Iuvan saaneeseen hävityslaitokseen. 
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12) Sellaisista poikkeus- ja häiriötilanteista joista voi olla vaaraa tai haittaa 

ympärisölle on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. 

13) Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi ainakin: 

 Lannanlevityksen määrät, alueet ja ajankohdat 

Suoritetut huolto- ja korjaustoimenpiteet 

 Eläinten määrä ja laatu 

Kuolleitten eläinten määrä ja toimituspaikka 

Tiedot poikkeus- ja häiriötilanteista 

Kltyanpito säilytetään laitoksella, ja se esitetään valvontaviranomaiselle tarkastuksen 

yhteydessä. 

14) Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä kirjallinen 

ilmoitus Korpilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

PAATÖKSEN PERUSTELUT 

Kun noudatetaan tässä luvassa annettuja lupamääräyksiä sekä muita tätä toimintaa 

koskevia määräyksiä ja ohjeita, ja toimittaessa hakemuksessa esitetyllä tavalla, ei 

toiminnasta voida katsoa olevan merkittävää ympäristön, maaperän, pohja- tai 

pintaveden pilaantumisen vaaraa, terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitetta 

naapurustolle. 

Lupamääräykset on annettu: 

Lupamääräys 1 Eläinsuojan enimmäispaikkaluku määrätty hakemuksen mukaisena 

huomioiden käytettävissä oleva lannanvarastointitilaja lannan levitykseen soveltuva 

peltoala. (YSL ja 43§) 

Lupamääräys 2 Lietelannan ja lannan varastotilavuuden on oltava riittävä eläinten 8kk:n 

lannantuotolle. Määräyksellä ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumista. 

(YSL ja 439 

Lupamääräykset 3,4,5 ja 6 Lupamääräykset annettu pinta- ja pohjaveden, maaperän ja 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 6§, 7§, 8§, 42§ ja 43§) 

Lupamääräys 7 Lupamääräys annettu sen varmistamiseksi että mahdolliset 

rikkoutumisista aiheutuvat vuodot tulisivat havaituiksi ja korjatuiksi. (YSL 5§, 42§ ja 

43§) 

Lupamääräys 8 Lupamääräyksellä pyritään ehkäisemään toiminnasta naapurustolle ai

heutuvia haittoja. (NaapL 17§ ja 18§, YSL 42§ ja 43§) 
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Lupamääräykset 9 ja 10 Määräyksillä ehkäistään ympäristön pilaantumista ja 

roskaantumista. (YSL ja 45§, JäteL ja6§) 

L pamääräykset 11, 12 ja 13 Määräyksillä varmistetaan valvontaviranomaisen 

tiedonnti laitoksen toiminnasta. (YSL 42§, 43§, ja YSA 30§) 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Jätelaki (1072/1993) 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 

Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 

rajoittamisesta (931/2000) 

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 toimmta oleellisesti muuttuu on 

luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaisen tarkastusta sen selvittämiseksi onko 

toiminnalle annetun luvan ehtoja tarkistettava, tai onko toiminnalle haettava kokonaan 

uusi lupa. Lupa voidaan ottaa valvontaviranomaisen tarkistettavaksi 

valvontaviranomaisen aloitteesta lainsäädännön muuttuessa tai muusta perustellusta 

syystä. 

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

lupaehtojen muutokset tai uusi lupa ovat saaneet lamvoiman. 

MUUTOKSEN HAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeu 

teen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusosoitus 

liitteenä. 

JAKELU: Luvan hakija 

Keski-Suomen ympäristökeskus 

TIEDOKSI: Tieto ympäristöluvan myöntämisestä naapuri kiinteistöille 

o 
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