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MUUTOS VOIMASSAOLEVAAN YMPÄRISTÖLUPAAN / Mika Porras 

Ymp.ltk § 50 Mika Porras hakee ympäristönsuojelulain 58§ mukaista toiminnan 

muutosta/laajennusta 26.8.2003 myönnettyyn YSLa 28§ mukaiseen 

eläinsuojan ympäristölupaan. Muutoksen jälkeen tilalla on hiehoja 

10, lihanautoja 40, emolehmiä 70 ja nuorkarjaa 55 kappaletta. 

Uuden lantalan pinta-alaksi tulee 470m
2 

. Lisäksi käytössä on 

vanha lantala 50 m
2 

ja lantaloiden yhteistilavuus muutoksen jälkeen 

on 1537 m3  

Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää myöntää hakijalle hänen ilmoittamansa muutoksen 

voimassaolevaan eläinsuojan ympäristölupaan liitteenä olevan 

päätöspöytäkirjaehdotuksen mukaisesti. 

Ehdotus hyväksyttiin. 
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Ymp.ltk. § 50 YMPÄRISTÖLUPA (YSL 28 Mika Porras ja Elisa Nieminen- YL 03/2008 

ASIA YMPÄRISTÖLUPA 

HAKIJA 

Mika Porras ja Elisa Nieminen 

 

KIINTEISTÖN OMISTAJA 

Hakija 

LUVAN KÄSITTELIJÄ 

Korpilahden kunta 

ympäristölautakunta 

PL 15, 41801 KORPILAHTI 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Hakemus koskee eläinsuojan laajentamista tilalla Pajulahden kylä, Riitaoja 1:95. 

Kiinteistörekisteritunnus: 277-423-0001-0095-E 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulaki 28 § I mom. ja ympäristönsuojeluasetus 1 § Imom. kohta 1 Ia. 

Ympäristönsuojelulaki 31 § 3 mom. ja ympäristönsuojeluasetus 7 § Imom.kohdan 

1 la, vähintään 80 ja enintään 200 lihanautaa. 

TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN 

Ympäristönsuojelulaki 31 § 3 mom. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Korpilahden kunnan 

ympäristölautakunta. 

Ympäristönsuojeluasetus 7 § 1 mom kohta 11 a. 

HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Hakemus vireille 18.3.2008 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET 

Ympäristölupa 26.8.2003 



 

Rakennuslupa: 11.12.2003 

Ympäristötukijärjestelmä sopimuskausi 2007-2011 

 

SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 

Nykyinen ja suunniteltu karjasuoja sijaitsee Päiväkunnassa Raviontien varressa. Talouskeskuksesta 

sekä karjasuojasta lähimpiin vakinaisiin sekä loma-asuntoihin on matkaa yli 500 rn. Alueella ei ole 

kaavaa. Eläinsuoja on osa maalaistalon vanhaa pihapiiriä. Laitumet rajoittuvat osittain vesistöön, 

ILMOITETTU TOIMINTA 

Toiminnan laajennus 

Nykyinen navetta on rakennettu vuonna 1880 ja peruskorjattu 1950-luvulla. Uusi navetta on 

valmistunut jouluna 2006. Uuden lantalan tilavuudeksi on laskettu vanha lantala (50m
2 

' 1,7m = 

85m
3
) uusi lantala (420m

2 
*3m= 1260m

3
) sekä vinokuivikepohja (480 m

2
* 0,4m =192m

3
) eli 

yhteensä 1537 m
3 

. Tarvittaessa lantaa voidaan varastoida kuormauslaatalle, jonka koko on 270m2 

Vanha lantala on katettu, uusi lantala on tarkoitus kattaa myöhemmin. Lantalan reunojen korkeus 

on 2m, ajoluiskan korkeus 50cm. Lantaloista on putki kaivoihin, jonne neste valuu. Näistä kaivoista 

neste levitetään pelloille. 

Lupaa muutetaan maksimieläinmäärälle, joka laskennallisesti mahtuu uusiin ja olemassa oleviin 

tiloihin. Maksimi emolehmien ja lihanautojen määrä on laskettu 10 kk lannan varastointitarpeen 

mukaan, koska eläimet ovat 5-6 kk vuodesta laitumella. Laajennuksen jälkeen eläimiä tulee 

olemaan seuraavasti: Emolehmiä 70, lihanautoja 40, hiehoja 10 ja nuorkarjaa 55 kpl  

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 

Toiminnasta ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Uusi rakennettava lantala tulee 

olemaan vesitiivis. Häiriintyvät kohteet ja asutus ovat yli 500 metrm etäisyydellä. Jätevedet 

käsitellään asianmukaisesti. Lannan levitykseen käytettävää peltoa on riittävästi. Tila on 

sitoutunut maatalouden ympäristötukijärjestelmään. 

Jätehuolto 

Tilalla syntyvät jätteet ja niiden käsittely: 

yhdyskuntajätteet järjestettyyn jätteenkuljetukseen Sihvari Oy 
ongelmajätteet kunnan ongelmajätekeräykseen   
pilaantuneet rehut kynnetään peltoon    
kuolleet eläimet -+ kuolleiden eläinten kuljetus, Honkajoki Oy  
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esäkit - 4 h yhdistys kerää osin   
 metalliromut - keräyksiin    
 lasi - kierrätyspisteeseen    
paperi ja pahvi - kierrätyspisteeseen 

 

Jätevesien käsittely 

Eläinsuojan pesuvedet imeytetään lantalaan ja kuivikkeisiin. Eläinsuojan yhteydessä ei ole WC:tä. 

Talousvesi 

Vesi eläinsuojaan otetaan osuuskunnan verkostosta, 

Päästöt ilmaan 

Hajuhaittoja ilmenee lähinnä lannanlevityksen yhteydessä sekä jonkin verran navettarakennuksen 

läheisyydessä sekä rakennettavan lantalan yhteydessä. Kuivalannasta syntyy hajuhaittoja selvästi 

vähemmän kum lietelannasta. Turpeeseen kuivittaminen vähentää hajuhaittoja. 

Käytettävissä oleva peltoala 

Laidunalaa on käytettävissä noin 26ha. Lannan ja virtsanlevitykseen peltoa on 44,67 ha, josta omaa 

33 ,45 ja vuokrapeltoa 11 ,22ha. Osa laitumista rajoittuu vesistöön. Eläimet juovat peltojen läpi 

virtaavasta ojasta ja eläimille on kolme juottovaunua, jotka täytetään osuuskunnan vedellä ja 

viedään pelloille. Lannan levitys tapahtuu lähinnä keväällä (90 %) viikoilla 18-22, pieni osa (10%) 

syksyllä viikoilla 31-33. 

Rehun varastointi 

Säilörehu (540 t/v) varastoidaan pyöröpaalattuna, joten puristenesteitä ei synny. 

Polttoaineet 

Tilalla on neljä polttoainesäiliötä: l: 2700 1, 2: 1000 1, 3. 4700 1 4: 3000 1. Säiliöistä 4700 1 

sijaitsee sisätiloissa talon kellarikerroksessa ja siinä on ylitäytön esto. Muita säiliöitä säilytetään 

ulkona maapohjalla. Lisäksi muita öljytuotteita 200 1 säilytetään katoksessa. 

ASIAN KÄSITTELY 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Asiasta on kuulutettu Korpilahden kunnan virallisella ilmoitustaululla 28.3-26.4.2008 välisenä 

aikana. 

Lausunnot 

Hakemuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 
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M

uistu

tukset ja mielipiteet 

Asian johdosta on ei ole jätetty muistutuksia. 

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

Korpilahden kunnan ympäristölautakunta myöntää Elisa Niemiselle ja Mika Portaalle 

ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Korpilahden kunnassa Pajulahden kylässä 

sijaitsevalle tilalle Riitaoja RN:0 1:95. 

Luvanhakijoiden tulee hakemuksessa esittämiensä toimenpiteiden lisäksi noudattaa seuraavia 

määräyksiä: 

Lupamääräykset. 

Eläinmäärät 

1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 70 emolehmää, lihanautoja 40, hiehoja 10 ja nuorkarjaa 55 

kpl. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen 

eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa. 

Lannan käsittely 

2. Lantaloista ei saa aiheutua valumia ympäristöön, ja ne tulee rakentaa ehdottoman vesitiiviiksi. 

Lantalat on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain ja tiiveys on tarkastettava tyhjennyksen 

yhteydessä. Havaitut puutteet ja vauriot tulee korjata mahdollisimman pikaisesti. Myös lannan 

kuormauksen tulee tapahtua tiiviillä alustalla nim, ettei valumia ympäristöön aiheudu. Lannan 

kuormauksesta ja kuljetuksista ei saa aiheutua ympäristön asukkaille kohtuutonta viihtyvyyteen tai 

terveyteen kohdistuvaa rasitusta. Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siistinä. Sade- 

ja sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. (YSL 4, 7, 8, 42 ja 43 

§, NaapL 17 §) 

Kuivalannan varastointitilavuuden tulee olla esitetyillä elämmäärillä vähintään 1400 m
3 

. Käytössä 

oleva lannan varastointitilavuus on 1537 m . Lantalatilavuus on siten riittävä. (YSL 4, 7, 8, 42 ja 

43 9. 

Lietelannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla riittävästi eläinyksikköä kohti. Hakemuksen 

mukaisella elämmäärällä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla vähintään 42,7 ha. 

Hakijalla on käytössään hakemuksen mukaan 44,67 ha. Peltopinta-ala on siten riittävä. Hakijan 

tulee tarvittaessa osoittaa vuokrasopimuksella tai lannan luovutussopimuksella, että käytössä oleva 

peltopinta-ala lannan levitykseen on riittävä. (YSL 4, 42 ja 43 §) 

Lannan levitys tulee hoitaa siten, ettei lantaa tai sen sisältämiä ravinteita pääse valumaan 

ympäristöön tai vesistöön ja ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Kuivalantaa ei saa levittää 

tärkeän pohjavesialueen muodostumisalueelle. Talousvesikaivojen ympäristössä on alueen 

topografian huomioiden jätettävä vähintään 30-100 metriä käsittelemättä lannalla ja virtsalla. 

Vesistöjen rantaan on mahdollisuuksien mukaan jätettävä 10 metriä leveä suojavyöhyke ja 
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huomioitava, ettei lantaa saa levittää pintalevityksenä, jos pellon kaltevuus on yli 10 % . Lanta 

tulee ensisijaisesti levittää keväällä ja muokata pelto mahdollisuuksien mukaan vähintään 4 tunnin 

kuluessa levityksestä. 

Jätteet 

Toiminnassa syntyvät jätteet on hoidettava asianmukaisesti. Kuolleet eläimet tulee toimittaa 

hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen tai 

hävittää muulla sallitulla tavalla. Hyödyntämiskelpoiset jätteet kuten paperi, pahvi, lasi ja metalli 

tulee toimittaa säännöllisesti hyötyjätekeräykseen. Kierrätykseen kelpaamattomat jätteet tulee 

toimittaa kaatopaikalle. Ongelmajätteet tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottoluvan 

saaneeseen paikkaan vähintään kerran vuodessa. Jätehuollossa tulee noudattaa kunnan 

jätehuoltomääräyksiä. (YSL 4, 5, 7, 8, 42 ja 45 S, JäteL4ja 6  
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Eläinten rehu ja niiden raaka-aineet, kemikaalit, polttonesteet ja öljyt sekä toiminnassa syntyvät 

ongelmajätteet on varastoitava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta- tai 

pohjavesien pilaantumisvaaraa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Ongelmaj ätteiden, 

polttonesteiden ja muiden haitallisten tai myrkyllisten kemikaalien varastoinnin tulee tapahtua 

läpäisemättömällä alustalla tiiviissä säiliössä lukittavassa tilassa tai säiliössä. (YSL 4, 7 ja 8 §, 

JäteL 4 ja 6 §) 

Kirjanpitovelvollisuus 

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä Korpilahden kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto, joka sisältää seuraavat asiat: tiedot 

eläinmääristä tiedot vuosittam muodostuvan lannan määrästä tiedot lannan 

vastaanottosopimuksista ja levitysaloista tiedot kuolleiden eläinten määrästä, käsittelystä ja 

toimituspaikasta tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista 

tilanteista (esim. varastointitiloissa havaitut rikkoumat ja tehdyt huoltotoimet). 

Toiminnan muuttaminen 

 
Toiminnan lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus Korpilahden kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 42, 43 ja 81 YSA 30 §) 

Muut ohjeet 

Lannan varastoinnissa, kuormauksessa ja levityksessä on noudatettava valtioneuvoston asetuksessa 

(931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annettuja 

määräyksiä ja ohjeita. 

Kuolleiden eläinten käsittelyssä tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön päätöstä 

eläinjätteen käsittelystä (nro 1022/2000, muutos 6/2001). 

Lantavarastojen ja —kourujen rakentamistekniikassa tulee noudattaa maa- ja 

metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja —ohjeissa "Kotieläinrakennusten 

ympäristönhuolto" (MMM-RMO C4 10.1.2002, Liite 12 MMM:n asetukseen tuettavaa rakentamista 

koskevista rakentamismääräyksistä ja suosituksista (100/01)) annettuja ohjeita. 

PAATÖKSEN PERUSTELUT 

Yleisperustelut 

Korpilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että kun toimitaan hakemuksessa 

esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, täyttää toiminta ympäristönsuojelu- ja jätelain 

sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan 

sijainnin tai oletettavissa olevien vaikutusten perusteella terveyshaittaa, merkittävää ympäristön 

pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
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huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 

vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta 

rasitusta naapureille (YSL 42 §). 

Lupamääräysten perustelut 

Lupamääräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne 

mahdollisimman vähäisiksi. 

Lupamääräys I. 

Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset 

maarat saattavat vaihdella tuotantotilanteen mukaisesti. Toimmtaa tulee kuitenkm harjoittaa 

lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän mukaisesti niin, 

että lannantuotto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä 

lannantuottoa tai muita ympäristövaikutuksia. 

Lupamääräys 2, 

Lantavarastojen tulee olla tiiviitä suorien valumien estämiseksi. Varastointitilojen 

rakentamistekniset ohjeet on annettu maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja 

— ohjeissa (Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, MMM-RMO C4, 10.12002). 

Varastointitilojen rakenteiden tarkastamisen lisäksi varmistetaan vuosittaisella perusteellisella 

tyhjentämisellä varastointitilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. 

Lantaloiden ympäristö ja tiet, joita on käytetty lannan kuljetuksessa, on siistittävä. Toiminnasta ei 

saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille asianosaisille kohtuutonta viihtyvyyteen tai terveyteen 

kohdistuvaa rasitusta. 

Lupamääräys 3. 

Lannan varastointitilavuuden tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastotilavuutta. 

Päätöksessä vaaditulla varastointitilavuudella voidaan turvata lantavarastojen riittävyys myös 

poikkeuksellisissa olosuhteissa, Lantalatilavuuden voidaan katsoa vastaavan 12 kk tarvetta, kun 

eläimet ovat koko vuorokauden ulkona 5-6 kk vuodessa. 

Lupamääräys 4 ja 5 

Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoa tulee olla riittävästi ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan huuhtoutumisriskln välttämiseksi. Peltoalavaatimus perustuu karjanlannan 

keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltokasvien keskimääräiseen hehtaarikohtaiseen 

fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön ohjeen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 

30.9.1998 mukaisesti. 

Hankittaessa uusia peltoalueita lannanlevitykseen tulee varmistaa, etteivät pellot sijaitse 

pohjavesialueella. Kuivalantaa ei saa levittää pohjavesialueen muodostumisalueelle. 

Lupamääräys 6. 

Jätehuolto on hoidettava kunnallisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla. Jätteestä tai 

jätehuollosta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jätelain periaatteiden 
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mukaisesti kaikessa toiminnassa on huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja 

lisäksi jätteet on ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään tai ne on toimitettava muuten 

asianmukaiseen käsittelyyn. Ongelmajätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää 

niiden terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella 

hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä 

aiheutuvaa ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Raadot on toimitettava paikkaan, 

 

jolla on lupa niiden vastaanottamiseen tai toimittava eläinj ätteiden käsittelystä annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen nro 1022/2000 (muut. Nro 6/2001) mukaan. 

Lupamääräys 7. 

Ongelmajätteet sekä muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei maaperään, pintavesiin tai 

pohjavesiin pääse haitallisia ameita. Polttonestesäiliöiden ja —varastojen tulee soveltua 

käyttötarkoitukseensa ja niiden kunto tulee tarkistaa riittävän usein. Kemikaalien varastoinnissa ja 

käytössä tulee ottaa huomioon kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeissa annetut määräykset. 

Lupamääräys 8. 

Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset on annettu valvontaa varten. Vuosiyhteenvedon 

avulla viranomainen voi valvoa, että toiminnanharjoittajalla on käytettävissään riittävästi lannan 

varastointitilaa ja että lanta voidaan levittää pellolle asianmukaisesti sekä että pellot ovat sellaisia, 

että lantaa voi levittää niille kuormittamatta kohtuuttomasti pinta- tai pohjavesiä. 

Lupamääräys 9. 

Lupamääräys on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnan olennaista muutosta 

koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan tiedonkulku ympäristöviranomaiselle 

niin, että 

 
ilmoituksen perusteella voidaan tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassaoleviin 

lupamääräyksiinja arvioida mahdollisen uuden ympäristöluvan tarvetta. Toiminnan loppuessa 

ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä tarvittavat alueen kunnostamiseen 

liittyvät toimet sekä niiden aikataulu. Toiminnan lopettaminen edellyttää, että toimintaan 

liittyneet ympäristöriskit ja jätteet on poistettu. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 
Tämän ympäristölupapäätöksen mukaista toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä lupapäätös on 

lainvoimainen (YSL 100 §). 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

Jätelaki 6, 19, 51,52 § 

Jäteasetus 7,8 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista 17, 18 § 
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Valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 

(931/2000) 4 § 

Ympäristönsuojelulaki 3,4,5, 7, 8, 28, 42, 43, 45, 46, 54, 56, 81§ Ympäristönsuojeluasetus 

1,2,6,7 § 

LUVAN VOIMASSAOLO 

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. 

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa (YSL 28  
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 PÄÄTÖS 8(8) 

Lupamääräysten tarkistaminen 

Toiminnanharjoittajan tulee tehdä hakemus 1.4.2018 mennessä lupamääräysten tarkistamiseksi. 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla luvan määräystä ankarampia 

säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta 

luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §) 

MUUTOKSENHAKU 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella 

valituksella kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen antamisesta. 

Tähän päätökseen liitetään valitusosoitus. 

PAATÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN 

Päätöksen antamisesta tiedotetaan julkisesti kuuluttamalla Korpilahden kunnan virallisella 

ilmoitustaululla. 

SUORITEMAKSU 

Päätöksestä peritään Korpilahden kunnanvaltuuston hyväksymän 

ympäristölupataksan mukaan 177 euroa. 

Korpilahden kunta Ympäristötarkastaja vs. Anna Huovinen 

JAKELU Hakijalle 

TIEDOKSI Keski-Suomen ympäristökeskus 

Korpilahden kunnanhallitus 

LIITE Valitusosoitus 

 


