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ASIA 

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta eläinsuojaa koskevasta lu-

pahakemuksesta.    

 

HAKIJA Matti ja Leena Saltiola 

  

 Y-tunnus 1162273-7 

 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

 

Tilan tuotantosuunta on maidontuotanto. Lupaa haetaan 35 lypsylehmälle, 20 hieholle, 

10 lihanaudalle, ja 25 yksilölle alle 6 kk ikäistä nuorkarjaa. Eläinpaikkoja on yhteensä 

90.   

 

Toiminta sijaitsee osoitteessa Autiontie 75 kiinteistöllä Autio RN:o 179-439-3-171.  

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

 

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

tin kohdan 11 a) mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista.  

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 1 mo-

mentin perusteella toimivaltainen lupaviranomainen.  

 

ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN 
 

Ympäristölupahakemus on saapunut Jyväskylän kaupungin ympäristötoimeen 

14.11.2011. Lupahakemusta on täydennetty 7.12.2011.  

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Toimintaan ei ole aiempaa ympäristölupaa. Eläinsuoja sijaitsee kaavoittamattomalla 

haja-asutusalueella. Eläinsuojan laajennuksen rakennuslupahakemus on vireillä.  

 

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Tila sijaitsee Otavajärven etelärannalla Autioniemessä. Tilakeskuksen lähialueet ja 

niemen rannat ovat pääosin hakijat omistuksessa. Lähin asuinrakennus sijaitsee n. 250 
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metrin päässä tilakeskuksesta, seuraavaan asuinrakennukseen on etäisyyttä n. 700 met-

riä.  

 

LAITOKSEN TOIMINTA HAKEMUKSEN MUKAAN 

 

Yleiskuvaus toiminnasta 

  

Hakemus koskee lypsykarjanavettaa sekä rakennettavia 240 m
2
 ja 55 m

2
 kylmäpihatto-

ja. Pihatoissa tullaan kasvattamaan lihanautoja ja hiehoja. Tilan nykyinen eläinmäärä 

on 54 eläintä. Laajennusten jälkeen eläinpaikkoja on yhteensä 90 kpl, joista 35 lypsy-

lehmille, 20 hiehoille, 10 lihanaudoille ja 25 paikkaa alle 6 kk ikäiselle nuorkarjalle. 

 

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 

 

Lypsylehmät ja pikkuvasikat ovat kuivalannalla, virtsa kerätään erikseen. Hieho- ja li-

hanautapihatoissa on kestokuivikepohja. Kuivitetun alueen pinta-ala on 261 m
2
 ja kui-

vikkeen paksuus 40 - 100 cm. Kuivikkeena käytetään olkea, kutteria tai turvetta. Kui-

vikepohja tyhjennetään 2-4 kertaa vuodessa lantalaan.   

 

Kuivalantalan pinta-ala on 357 m
2
 ja seinämän korkeus 1,2 m, jolloin varastointitila-

vuutta on 785 m
3
. Lantala on kattamaton. Virtsasäiliön tilavuus on 380 m

3
. Lanta ja 

virtsa levitetään omille ja vuokrapelloille. 

 

Kaikkia yli vuoden vanhoja eläimiä laidunnetaan kesällä 5 kk. Lypsylehmät pidetään 

laidunkaudella öisin sisällä. Laitumet rajoittuvat vesistöön. Juotto on järjestetty juo-

makupeista ja osalla laitumia järvestä. Laitumella on siirrettävä ruokintapaikka.  

 

Jaloittelu- tai ulkotarhoja ei ole.  

 

Tilan talousvesi otetaan omasta porakaivosta. Maitohuoneessa syntyy jätevesiä 150 m
3
 

vuodessa. Jätevedet johdetaan kahden saostuskaivon kautta maasuodattamoon. Maa-

suodattamossa on 2 kpl salaojaputkia vierekkäin n. 1 metrin päässä toisistaan. Putket 

päättyvät tarkastuskaivoon, joka on 20 metrin päässä sakokaivoista. Näiden putkien 

alapuolella 50 cm alempana on toisen salaojaputket jotka menevät peltosalaojaan ja 

pellon laidassa avo-ojaan. Salaojaputkikaivanto (maasuodattamo) peitettiin salaoja-

hiekalla ja pintaan laitettiin peltomaata. Tarkastuskäynnillä 19.4.2011 todetun mukaan 

eläinsuojan WC-vedet johdetaan virtsasäiliöön.   

 

Esikuivattua säilörehua valmistetaan laakasiiloon 500 tonnia vuodessa. Puristeneste 

johdetaan virtsasäiliöön.  

 

Peltoalaa on käytettävissä 71 hehtaaria, josta omaa 17 ha ja vuokrapeltoa 54 ha. Poh-

javesialueella sijaitsevia peltolohkoja ei ole.   

 

Tila on liittynyt ympäristötukijärjestelmään, sopimuskausi 1.5.2007 – 30.4.2012. Li-

säksi tilalla on erityisympäristötukisopimus perinnebiotoopin hoidosta vuosille 2010 – 

2015. Sopimukseen kuuluvat biotoopit ovat rantaniittyjä, hakamaita sekä metsälaitu-

mia. Perinnebiotooppeja on laidunnettava ja hoidettava niistä tehdyn sopimuksen mu-

kaisesti. Tilan alueelta on Keski-Suomen perinnemaisemainventoinnissa 1994 löydetty 
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5,5 ha maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja. Nämä alueet kuuluvat myös 

Putkilahden Natura-alueeseen.  

 

Tilalla on 3 kpl polttoainesäiliötä, tilavuudeltaan 3000, 2100 ja 1750 litraa. Säiliöt on 

varustettu lapon estolaitteella. Muita öljytuotteita varastoidaan konehallissa tynnyreis-

sä. 

 

Torjunta-aineet toimitetaan suoraan urakoitsijalle, joka levittää ne peltoon. 

 

Toiminnassa syntyviä jätteitä ovat: 

- kuolleet eläimet n. 1-2 kpl/vuosi, toimitetaan Honkajoki Oy:n raatokeräykseen 

- muovi 0,4 tn, toimitetaan kaatopaikalle 

- pilaantunut rehu 10 m
3
, viedään lantalaan ja lannan seassa pellolle 

- ongelmajätteet (öljyt, akut, loisteputket) toimitetaan ongelmajätekeräykseen  

 

Toimintaan liittyvää liikennettä on maitoauto, joka käy joka toinen päivä. Teurasauto 

ja eläinvälitysauto käy aina tarvittaessa. 

  

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Hakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

13.12.2011 – 11.1.2012. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulu-

tusajan yleisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17, 

Jyväskylä. Asianosaiset on kuultu 13.12.2011 päivätyllä virkakirjeellä. Ilmoitus kuulu-

tuksesta on julkaistu Keskisuomalaisessa 13.12.2011.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräajassa jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Lausunnot  

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskukselta sekä perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaostolta.  

 

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

20.1.2012, että Aution tila sijaitsee Putkilahden Kouhinsalossa, Putkilahden valtakun-

nallisesti arvokkaan maisema-alueen tuntumassa. Tilan alueella on tehty perinnemai-

semainventointi kesällä 1994. Tilalla on maakunnallisesti arvokkaaksi (M-) perinne-

maisemaksi arvotettuja perinnebiotooppeja yhteensä 5,5 hehtaaria. Aution tilan perin-

nemaisemakohteen tekee arvokkaaksi perinteisten maankäyttötapojen jatkuvuus, lai-

dunnus, monipuolisuus, niityn lajirunsaus ja maisemalliset arvot. Haapapohjan rannat 

ovat myös linnustollisesti arvokkaat. Tilalta löydettiin kesällä -99 lietetatar, joka vaatii 

säilyäkseen laidunnettuja savipohjaisia rantoja.  

 

Tilalla on yhteensä 12,84 ha perinnebiotooppien hoito –erityistukisopimuksella hoidet-

tua metsälaidunta, hakamaata  ja rantaniittyä. Valtaosa sopimusalueesta sisältyy Natura 

2000 -verkostoon. 
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Navetan laajennusosa sijoittuu pihapiirin rakennuskannan lomaan. Hiehojen kylmäpi-

hatto - uudisrakennus sijoittuu riihen lounaispuolelle, pääosin nykyisin ilmeisesti va-

rastoalueena toimivalle maa-alalle ja osittain pellolle. Uudisrakennuksen rakennuspai-

kan länsipuolella, lähimmillään n. 20 metrin päässä tulevan uudisrakennuksen lounais-

nurkasta on perinnebiotooppien hoito-erityistuella hoidettu laidunnettu hakamaa/ met-

säsaareke Riihisaari (02987), joka on myös perinnemaisemainventoinnissa inventoitua 

aluetta. Natura-alueen raja kulkee pohjois-eteläsuunnassa tämän Riihisaari-lohkon hal-

ki. Uudisrakennus sijoittuu lähimmillään n. 50 metrin päähän Natura-alueen rajasta.  

 

Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty laajempaa arviota toiminnan eri vaikutuk-

sista ympäristöön (kohta 16.), mikä sisältää myös arvioidut toiminnan vaikutukset Na-

tura-alueelle. Hakemuksen toimenpiteet eivät todennäköisesti merkittävästi heikennä 

niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000 –verkostoon, joten 

luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista vaikutusten arviointia ei tarvita. 

 

Lypsykarjatoiminnan jatkuminen tilalla mahdollistaa laajojen perinnemaisema-

alueiden hoidon laiduntamalla myös jatkossa. Eläinsuojan ympäristölupahakemuksessa 

mainitaan kohdassa 9.  'Laidunnus ja jaloittelutarhat' että kaikkia yli vuoden vanhoja 

eläimiä laidunnetaan kesällä 5 kk. Riskinä sijainniltaan lähimmille perinnebiotoopeille 

voidaan pitää sitä, mikäli kylmäpihattoon liitetään aidattu ympärivuotinen jaloittelu-

tarha. Tällaista ei ole esitetty asemapiirroksessa, eikä siitä ole mainintaa myöskään 

eläinsuojan ympäristölupahakemuksessa. Mikäli rakennettavaan kylmään hiehonavet-

taan on kuitenkin tarkoitus liittää jaloittelutarha, tarhaa ei tule tehdä erityistukisopi-

mus- tai natura-alueelle. 

 

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto toteaa lausunnossaan 26.1.2012 mm., 

että navetan laajennussuunnitelma täyttää eläinsuojelulainsäädännön asettamat mini-

mivaatimukset nautojen hyvinvoinnille, kunhan toiminnassa huomioidaan seuraavat 

seikat 

 Alle 2-viikkoisella vasikalla on oltava hyvin kuivitettu makuupaikka.  

 Yksittäisvasikkakarsinoiden seinien on oltava sellaiset, että vasikka voi nähdä ja 

kosketella lajitovereitaan. 

 Yksittäiskarsinan minimikoko on vähintään vasikan säkäkorkeuden levyinen ja 

karsinan pituus vähintään vasikan pituus mitattuna turvasta lantioluun istuinkyh-

myyn kerrottuna 1,1:llä. 

 Vasikoiden ryhmäkasvatuksessa on huomioitava ryhmäkasvatuksen pinta-

alavaatimukset: Karsinassa on oltava tilaa jokaista alle 150 kilogramman painoista 

vasikkaa kohden vähintään 1,5 neliömetriä, vähintään 150 kilogramman mutta alle 

220 kilogramman painoista vasikkaa kohden vähintään 1,7 neliömetriä ja vähin-

tään 220 kilogramman painoista vasikkaa kohden vähintään 1,8 neliömetriä. 

 Lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pi-

detään kytkettyinä, tulee päästää vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tar-

koituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, joka alkaa 1. päivänä toukokuuta 

ja päättyy 30. päivänä syyskuuta. Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään 6 

neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden, kuitenkin aina vähintään 50 neliömet-

riä. Rakennusten suunnittelussa sekä sijoittelussa on otettava huomioon mahdolli-

suus toteuttaa ulkoiluttamisvaatimusta siten, että pääsy laitumelle tai jaloittelutar-

haan on esteetön ja turvallinen ja sellainen, että naudat eivät tarpeettomasti li-

kaannu. 
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 Jokaista alkavaa 20 naudan ryhmää kohden oltava vähintään yksi juoma-astia tai 

juottolaite kuitenkin siten, että juoma-astioita tai juottolaitteita on yli 10 naudan 

ryhmälle oltava vähintään kaksi. Mikäli pihatossa käytetään sellaisia juoma-

astioita tai juottolaitteita, joista useampi nauta voi juoda samanaikaisesti, on juo-

mapaikkojen määrän vastattava edellä tarkoitettua juoma-astioiden tai juottolait-

teiden määrää. 

 Sairastunut nauta pitää tarvittaessa voida eristää. 

 

Ympäristöterveysjaoston mielestä eläinsuojaa (navetta + oheistilat) voidaan laajentaa 

haetulle paikalle. Rakennuksen, oheistilojen sekä toiminnan ja tilojen suunnittelussa 

tulee huomioida edellä mainitut eläinsuojelulliset näkökohdat. 

 

Hakijan vastine 

Hakijalle on varattu tilaisuus antaa vastineensa hakemuksesta esitetystä lausunnosta. 

Vastinetta ei ole määräajassa annettu. 

 

Tarkastukset ja neuvottelut 

Toiminta on tarkastettu 26.4.2011. Tarkastuspöytäkirja on liitetty lupa-asiakirjoihin. 

 

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Matti ja Leena Sal-

tiolalle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan.  

 

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

räyksissä 6 ja 7. Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaoston lausunnossaan esit-

tämät asiat eivät kuulu ympäristönsuojelulain mukaiseen lupaharkintaan.  

 

Päätös myönnetään edellyttäen, että hakemuksessa esitetyt toimenpiteet toteutetaan ja 

ylläpidetään. Lisäksi tulee noudattaa tässä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä.  

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

1. Eläinsuojiin voidaan sijoittaa 35 lypsylehmää, 20 hiehoa, 10 lihanautaa ja 25 

yksilöä alle 6 kk ikäistä nuorkarjaa. Eläinmäärää voidaan muuttaa edellyttäen, 

että lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuo-

tantoa. (YSL 7, 8 ja 43 §) 

 

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

teiden ja laitteiden sellaisia, ettei lannan varastointitilan tyhjennyksen ja lannan 

siirron aikana tapahdu vuotoja ympäristöön. Lannan varastointitilan, mukaan 

lukien kuivikepohjat, tulee olla riittävä 12 kuukauden aikana syntyvän lannan 

varastointiin. Kuivalannan varastointitilavuutta on oltava vähintään 930 m
3
 ja 

virtsan 310 m
3
.  

 

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

tettava tyhjennysten yhteydessä. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, ne on 

korjattava välittömästi. (YSL 43 ja 46 §)  
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4. Vesistöjen rantaan ja valtaojien varsille on jätettävä vähintään kymmenen met-

rin vyöhyke, jota ei käsitellä lannalla. Pohjavesialueelle ei saa levittää lietelan-

taa, virtsaa tai puristenestettä. Pohjaveden muodostumisalueelle ei saa levittää 

edes kuivalantaa. (YSL 8 ja 43 §) 

 

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

pinta-alaa eläinyksikköä kohti. Hakemuksessa ilmoitettu eläinmäärä vaatii levi-

tysalaa vähintään 39 hehtaaria. (YSL 43 §) 

 

6. Ympärivuotista jaloittelutarhaa ei saa sijoittaa natura-alueelle eikä alueelle, jol-

la on voimassa oleva maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus. (YSL 4, 

43 §)   

 

7. Laiduntavien eläinten pääsy vesistöön voidaan sallia, mikäli alueella on voi-

massa oleva maatalouden ympäristötuen perinnebiotoopin hoitosopimus tai 

vastaava maatalouden erityistukisopimus luonnonlaitumien hoitamisesta. Muil-

la vesistöön rajoittuvilla peltolohkoilla laiduntavien eläinten pääsy vesistöön 

tulee estää. (YSL 43 §).  

 

8. Eläinsuojassa syntyvät pesuvedet ja sosiaalitilan WC-vedet on puhdistettava si-

ten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aiheen osalta 

vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja ko-

konaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna kuormitusluvun avulla 

määriteltyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Vaihtoehtoisesti pe-

suvedet voidaan johtaa virtsasäiliöön edellyttäen, että toiminnanharjoittaja esit-

tää selvityksen säiliön mitoituksen riittävyydestä. WC-vesiä ei saa johtaa virt-

sasäiliöön. 

 

Mikäli jätevesien käsittelyjärjestelmä tai purkupaikka sijoitetaan alle 150 met-

rin etäisyydelle vesistön rannasta, on jätevedet puhdistettava siten, että ympä-

ristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aiheen osalta vähintään 90 

prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen 

osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna kuormitusluvun avulla määriteltyyn 

käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. (YSL 43 §) 

 

Eläinsuojan jätevesien käsittelyjärjestelmä on uudistettava 31.12.2014 mennes-

sä. 

 

9. Saostuskaivolietteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle tai muuhun vas-

taanottopaikkaan, jolla on siihen voimassaoleva ympäristölupa. Liete voidaan 

myös levittää sulan maan aikana peltoon, mikäli se käsitellään kalkkistabiloi-

malla tai mädättämällä tai muulla hyväksytyllä menetelmällä (YSL 43 §) 

 

10. 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 §)  

 



 7 

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. Jätehuollon järjestämi-

sessä on lisäksi noudatettava Jyväskylän kaupungin jätehuoltomääräyksiä. 

(YSL 5, 7, 8, 43 ja 45 §:t; JL 6, 9, 15 ja 17 §:t) 
 

12. Ongelmajätteet on säilytettävä katetussa, tiivispohjaisessa varastossa ja neste-

mäiset ongelmajätteet ja akut allastetussa varastossa. Ongelmajätteet on sään-

nöllisesti, vähintään kerran vuodessa, toimitettava ongelmajätteiden vastaanot-

to- tai käsittelyluvan saaneeseen laitokseen. (YSL 7, 8, 43, 45 §:t, JL 6, 9, 15, 

17, 51 §:t)  

 

13. Polttoainesäiliöt on sijoitettava tiiviille kemikaaleja kestävälle alustalle tai ne 

on varustettava säiliön kokoa vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Polttoainesäi-

liöiden läheisyydessä tulee olla varattuna imeytysainetta mahdollisten vahinko-

tilanteiden varalle. Voiteluaineet, torjunta-aineet sekä muut ympäristölle haital-

liset aineet on varastoitava ja käsiteltävä huolellisesti siten, ettei niistä aiheudu 

maaperän tai pinta- tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä muutakaan hait-

taa ympäristölle. (YSL 7, 8, 43§) 

 

14. 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  

- muodostuneen lannan määrä ja lannan levitysalat 

- 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 §) 

 

15. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä ole-

van tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönot-

toon. (YSL 4, 5 §, YSA 37 §)  
 

16. Poikkeuksellisista tilanteista ja vahinko- tai onnettomuustapauksista tulee il-

moittaa välittömästi Keski-Suomen pelastuslaitokselle ja Jyväskylän kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välit-

tömiin toimenpiteisiin haitan minimoimiseksi ja poikkeuksellisen tilanteen uu-

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

 

17. Mikäli toiminnassa, sen laajuudessa tai toimintatavoissa tapahtuu olennaisia 

muutoksia, on niistä hyvissä ajoin ennen niiden toteuttamista ilmoitettava Jy-

väskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Myös toiminnanharjoit-
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tajan vaihtumisesta tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava. (YSL 43, 81§, 

YSA 30 §) 

 

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 vaikutus-

alueella; 

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

tonta rasitusta. 

 

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.  

 

Lupa on myönnetty hakemuksessa esitetyn eläinpaikkamäärän mukaisesti. Eläinten 

ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella tuotantotilanteen mukaan sekä 

eläinaineksen uusimisen yhteydessä. (lupamääräys 1) 

 

Lantavarastojen tulee olla vesitiiviitä suorien valumien estämiseksi. Lannan varastoin-

titilojen tilavuusvaatimukset noudattavat asetuksen 931/2000 vaatimuksia. Kuivalanta-

lan ohjetilavuudet ovat seuraavat: lypsylehmä 12 m
3
/v, nuorkarja <6 kk 2,4 m

3
/v ja 

virtsan varastointitilavuus lypsylehmä 8 m
3
/v, nuorkarja <6 kk 1,2 m

3
/v. Lisäksi mitoi-

tuksessa on huomioitava sadevedet 0,1 m
3
/ m

2
, yhteensä 36 m

3
. Kuivikelannan ohjeti-

lavuus on 15 m
3
/v hieho tai lihanauta. Kuivalannan varastointitiloja on hakemuksen 

mukaan käytettävissä yhteensä 1046 m
3
 (kuivekepohjat hiehopihatossa ja kiinteäpoh-

jaisessa karsinassa 261 m
3
, kuivalantala 785 m

3
), lisäksi virtsasäiliö 380 m

3
. (lupamää-

räys 2) 

 

Lantavarastojen perusteellisella tyhjentämisellä vuosittain varmistetaan käytössä olevi-

en hyötytilavuuksien riittävyys. Lantalavarastojen rakenteiden tarkastaminen on mah-
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dollista vain lantalan ollessa tyhjänä. Rakenteiden kunnon tarkastaminen on tarkoituk-

senmukainen ja kustannustehokas keino, jolla voidaan ehkäistä maaperän tai pohjave-

den pilaantuminen. (lupamääräys 3)  

 

Lannan levittämistä koskevat rajoitukset on annettu ravinteiden vesistöön pääsyn sekä 

pohjavesien pilaamisvaaran estämiseksi. Lannan levittäminen pohjavesialueelle aiheut-

taa riskin pohjavesien laadulle. Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 liitteessä 3 suosi-

tellaan vähintään 10 metrin suojavyöhykettä vesistöjen ja valtaojien läheisyyteen. Suo-

jaetäisyys vesistöön mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta vesirajasta. (lupamää-

räys 4) 

 

Määräys lannan levitykseen soveltuvasta peltoalasta on annettu ylilannoituksen ja siitä 

aiheutuvan ravinnekuormituksen estämiseksi. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-

ala lupamääräysten mukaiselle eläinmäärälle on 39 ha. Hakemuksen mukaan tilan pel-

toala on 71 ha. Pohjavesialueella olevat peruslohkot ja suojakaistat vähennetään lan-

nan levityskelpoisesta alasta. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala on 

riittävä sille karjamäärälle, mikä voidaan sijoittaa eläinsuojiin enimmillään lannan va-

rastointitilojen suhteen. (lupamääräys 5) 

 

Perinnebiotooppialueiden hoitaminen laiduntamalla turvaa alueiden luontoarvojen säi-

lymisen. Ympärivuotinen jaloittelutarha kuitenkin aiheuttaa riskin perinnebiotooppi-

alueen luonnolle. Liikalaidunnus ja tallaaminen voivat heikentää arvokkaiden lajien 

elinmahdollisuuksia ja tuhota perinnebiotooppialueen luontoarvot. (lupamääräys 6) 

 

Määräys vesistöön rajoittuvien peltolohkojen laidunnuksesta on annettu pintavesien 

suojelemiseksi. Rajoittamalla eläinten pääsyä laitumelta veteen, vähennetään suoraa 

ravinnekuormitusta vesistöön. Perinnebiotooppi- alueilla laiduntavien eläinten pääsyä 

vesistöön ei ole rajoitettu, sillä kyseisen luontotyypin ja sen ominaispiirteiden säilymi-

sen ja suojelun kannalta on välttämätöntä, että aluetta laidunnetaan. Hakijalla on voi-

massa oleva perinnebiotoopin hoitoa koskeva sopimus. (lupamääräys 7) 

 

Eläinsuojassa syntyvät pesu- ja jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, että niiden 

johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Maitohuoneen pesuvedet ovat mer-

kittävää kuormituslähde. Järjestelmän uusimiseen on annettu kohtuullinen siirtymäai-

ka. Puhdistusvaatimusten osalta on otettu huomioon valtioneuvoston asetus talousjäte-

vesien käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla (209/2011).  (lupamääräys 

8) 

 

Saostuskaivoliete voi sisältää ulosteperäisiä ihmisille ja eläimille potentiaalisia tauteja 

aiheuttavia bakteereja. Liete on ennen maatalouskäyttöä käsiteltävä sellaisella Kasvin-

tuotannon tarkastuskeskuksen hyväksymällä tavalla, jolla voidaan merkittävästi vähen-

tää taudinaiheuttajien määrää ja hajuhaittoja sekä lietteen käytöstä aiheutuvia terveys- 

tai ympäristöhaittoja. (lupamääräys 9) 

 

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 (lupamääräykset 10, 11, 12). 
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Kemikaalien, öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden varastoinnissa ja kä-

sittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta maaperän sekä pinta- ja pohjaveden 

pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kemikaalien varastoinnissa on lisäksi noudatettava ke-

mikaaliviranomaisen ja paloviranomaisen antamia ohjeita. (lupamääräys 13) 

 

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 ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 14) 
 

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 15)    

 

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 16) 

 

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 17)    

 

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 31.12.2022 

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 20.3.2012. Päätös on lainvoimainen 

30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei 

valiteta. Päätös tulee noudatettavaksi sen saatua lainvoiman.  

 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
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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) 

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 1538 euroa. Maksu perustuu rakennus- ja 

ympäristölautakunnan 23.11.2010 § 153 vahvistamaan ympäristönsuojeluviranomaisen 

taksaan. Asioiden käsittelystä peritään käsittelymaksu asian vireille tulon aikana voi-

massa olleen taksan mukaisesti. 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN   
 

Ote päätöksestä  

Hakija 

 

Jäljennös päätöksestä  

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

Perusturvalautakunnan ympäristöterveysjaosto, Väinönkatu 1a B, 40100 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 


