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31 § Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa, Jarkko  
 Kankare, Marttila 
 
 ILMOITUSPÄÄTÖS 

 
 Asia 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d §:n mukainen päätös ilmoituksesta joka kos-

kee olemassa olevan eläinsuojan toimintaa.  
 

 Ilmoituksen tekijä 
 Jarkko Kankare 

 
Toimipaikan osoite: 
Härkätie 214 
21480 Prunkila  
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
1969251-0 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti 
 Eläinsuoja sijaitsee Marttilan kunnassa Prunkilan kylässä kiinteistöllä Kankare 480-

415-7-0 osoitteessa Härkätie 214, Marttila. 
 

 Ilmoituksen tekemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 115 a § ja liitteen 4 kohta 5 b. 

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 
 Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan kyseisen toiminnan ilmoituksen 

käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eli Kosken Tl ympäristönsuojelulau-
takunta.  
 

 Asian vireille tulo 
 Ilmoitus on toimitettu Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnalle 16.12.2019.  

 
 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kyseessä on olemassa oleva toiminta jolla on Härkätie kuntayhtymän terveysvalvon-

nan johtajan 17.1.2003 § 2 myöntämä ympäristölupa 110 emakolle ja 147 lihasialle. 
 
Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Varsinais-Suomen maakun-
takaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi merkinnällä M 
sekä kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi. Merkittävät raken-
netun ympäristön kokonaisuudet on maakuntakaavassa merkitty eläinsuojasta noin 
980 metriä itään (srr 5403) ja noin 690 metriä kaakkoon (srr 5404). Eläinsuojan etelä-
puolella noin 155 metrin päässä kulkeva Härkätie on merkitty kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi tieksi.  
 

 Laitoksen sijainti ja sen ympäristö 
 Eläinsuoja sijaitsee Marttilan kunnassa Prunkilan kylässä kiinteistöllä Kankare 480-

415-7-0 osoitteessa Härkätie 214, Marttila. 
 
Eläinsuojan sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuval-
la pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Suurilan 1-luokan pohjavesialue (Lieto) si-
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jaitsee noin 4 kilometrin päässä eläinsuojan pohjoispuolella.  
Tilan ympäristö on peltoa. Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat eläinsuojasta noin 
355 metrin päässä idässä, 195 metrin päässä etelässä, 170 metrin päässä lounaassa, 
330 metrin päässä lännessä ja 440 metrin päässä pohjoisessa. Lisäksi noin 385 met-
rin etäisyydellä idässä on vanhusten perhekoti.  
 
Eläinsuojan eteläpuolella lähimmillään noin 230 metrin etäisyydellä eläinsuojasta vir-
taa Paimionjoki.  
 

 Laitoksen toiminta 
 Eläinsuojassa on tilat 200 lihasialle, 30 emakolle porsaineen, 80 joutilaalle emakolle ja 

kahdelle karjulle sekä kolmelle hevoselle (sk. >150 cm) ja yhdelle pikkuponille (sk. 
<120 cm). Tilalle ei ole rakennettu eikä rakenneta uusia eläinsuojarakennuksia tai 
lantaloita. Tilalla tullaan tuottamaan sianlihaa 60 000 kg vuodessa ja porsaita 1400 kpl 
vuodessa.  
 
Kaikki siat ovat lietelannalla. Tilalla on kolme lietesäiliötä sekä lisäksi yksi etälietesäi-
liö. Tilalla oleva 200 m3 säiliö on kattamaton ja kuormausalue on mursketta/betonia. 
Säiliö täytetään kaivosta alaosaan. Tilalla oleva 300 m3 säiliö on katettu (pelti) ja 
kuormausalue on mursketta/betonia. Säiliö täytetään kaivosta alaosaan. Tilalla oleva 
320 m3 säiliö on katettu (pelti) ja kuormausalue on mursketta. Säiliö täytetään pumpul-
la säiliön yläosaan. Etäsäiliö 320 m3 on katettu (pelti) ja kuormausalue on sa-
vea/hiekkaa. Säiliö täytetään lietekärrystä säiliön yläosaan. Lisäksi lietekuilujen hyöty-
tilavuus on 140 m3. Yhteensä lietelannan varastointitilavuutta on 1280 m3. 
 
Talli sijaitsee sikalan kanssa samassa rakennuksessa. Hevoset ovat kuivikelannalla ja 
karsinat siivotaan päivittäin. Kuivalantalana on sikalan vanha kattamaton kuivalantala 
jonka pinta-ala on noin 250 m2 ja jossa on kahdella sivulla 40 cm seinät ja yhdellä 
sivulla lantala rajoittuu sikalaan. Kuivalantalan tilavuus on noin 100 m3 ja hyötytilavuus 
noin 350 m3, kun hyötykorkeudeksi lasketaan lantalan seinien korkeus lisättynä yhdel-
lä metrillä eli 1,4 m. Lantalassa on 20 cm ajoluiska. Lanta kuormataan lantalan sisällä.   
 
Toiminnassa muodostuu lietelantaa 806 m3 vuodessa. Lisäksi tulee ottaa huomioon 
yhteen kattamattomaan lietesäiliöön satavan lumen ja veden määrä eli 30 cm lisäys 
säiliökorkeuteen. Toiminnassa muodostuu kuivalantaa 37 m3, kun hevosten laidunai-
kana laitumelle jäävä lanta on huomioitu. Laidunaikana huomioidaan kaksi kuukautta, 
koska hevoset ovat neljän kuukauden laidunaikana yöt sisällä. Kuivalannan lantalati-
lavuustarpeessa tulee lisäksi huomioida avolantalaan satavan veden ja lumen määrä 
jolloin kuivalantalatilavuutta tulee olla 62 m3.  
 
Tilalla on käytettävissä peltoa lannan levitykseen yhteensä 209,62 hehtaaria, josta 
omaa peltoa on 194,51 hehtaaria ja vuokrapeltoa 15,11 hehtaaria. Luokitelluilla pohja-
vesialueilla peltoa ei ole.  
 
Hevoset laiduntavat noin neljä kuukautta vuodessa, laidunkautena hevoset ovat yöt 
sisällä. Pääsääntöisesti laitumelle ei tarjota lisäruokaa mutta tarvittaessa sinne vie-
dään heinää. Kiinteää ruokintapaikkaa ei ole. Myöskään kiinteää juottopaikkaa ei ole 
vaan juotto tapahtuu siirrettävästä saavista. Laidunkauden ulkopuolella hevoset ulkoi-
levat päivisin tarhassa, jossa ei ole ruokintaa tai juottoa. Tarha on hiekka-
/murskepohjainen ja lanta siivotaan sieltä kerran viikossa lantalaan. Erillistä hule-
vesienkeräilyä tarhasta ei ole, maa viettää viereiselle peltolohkolle johon vedetkin va-
luvat.  



111 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 2/2020 
Ympäristönsuojelulautakunta 1.4.2020 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat: Allekirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Koskella Tl  2.4.2020 

 

Nina Relander, toimistosihteeri 

 
 

 
Eläinsuoja on lämpöeristetty. Eläinsuojassa on koneellinen ilmanvaihto. Poistohormit 
sijaitsevat katolla.  
 
Tilalla on yhteensä neljä polttonestesäiliötä. Koneiden tankkausta varten on kaksi säi-
liötä joiden molempien tilavuus on 2 500 litraa. Säiliöt sijaitsevat valuma-altaallisessa, 
lukitussa katoksessa. Valuma-altaan tilavuus on 5 m3. Säiliöissä ei ole ylitäytönestintä 
tai laponestoa. Toinen säiliö on valmistettu vuonna 2010 ja toinen säiliö on peruskor-
jattu vuonna 2012. Säiliöt on suunniteltu tarkastettavaksi kesällä 2020. Kuivurin käy-
tössä oleva 5 000 litran säiliö sijaitsee betonilaatalla ja se on tarkastettu vuonna 2018. 
Säiliö on lukittu. Säiliössä ei ole ylitäytönestintä. Varajärjestelmänä sikalan lämmityk-
seen on ollut 5 000 litran öljysäiliö joka sijaitsee sikalarakennuksen sisällä. Säiliön 
käyttö tullaan lopettamaan mutta säiliötä ei saada poistettua rakennuksesta sijainnista 
johtuen.  
 
Eläinsuojassa on hakelämmitys. 
 
Lannoitteita varastoidaan enintään 80 tonnia konehallissa betonilattialla, tila ei ole 
viemäröity. Kasvinsuojeluaineita varastoidaan enintään 300 litraa sikalan yhteydessä 
olevassa erillisessä lukittavassa tilassa jossa ei ole viemäröintiä. Eläinten lääkkeitä 
varastoidaan enintään 10 litraa sikalan jääkaapissa. Eläinsuojassa käytettäviä pesuai-
neita (enintään 50 litraa) ja desinfiointiaineita (enintään 10 l) varastoidaan sikalan 
eteisessä. Muita öljytuotteita varastoidaan enintään 500 litraa konehallissa korjaamo-
puolella viemäröimättömässä tilassa. 
 
Sikala on jatkuvatäyttöinen joten sitä ei pestä kokonaisuudessaan säännöllisesti vaan 
mahdollisuuksien mukaan osastojen ollessa tyhjinä. Pesuvesiä kertyy noin 5 m3 vuo-
dessa ja ne johdetaan lietesäiliöön. Tallia ei juurikaan pestä, korkeintaan kerran vii-
dessä vuodessa joten sen pesuvesien määrää ei ole arvioitu. Pesuvedet ovat valu-
neet pihamaalle. 
 
Sikalassa on sosiaalitilat joista jätevedet johdetaan 2,2 m3:n umpisäiliöön. Umpisäili-
össä olevat jätevedet kalkkistabiloidaan ja levitetään omille pelloille. Lietteen omatoi-
misesta käsittelystä tehdään ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. 
 
Eläinsuojassa käytettävä vesi otetaan kunnan vesijohtoverkostosta.  
 
Sikojen raadot (noin 4 t/v) varastoidaan raatokontissa ja toimitetaan eläinperäisten 
sivutuotteiden käsittelylaitokseen noin kahden kuukauden välein. Hevosia lopetetaan 
harvoin ja viimeksi raato on haudattu omalle maalle mutta jatkossa nekin toimitetaan 
raatokeräilyyn eläinperäisten sivutuotteiden käsittelylaitokseen. Sekajätteen (noin 400 
kg/v) noutaa jätteenkuljetusyritys. Maatalouden muovit (noin 400 kg/v) toimitetaan 
jäteasemalle tai muuhun asianmukaiseen keräykseen. Jäteöljyt (n. 150 kg/v), akut (n. 
50 kg/v) ja loisteputket (n. 15 kg/v) toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 
Vaaralliset jätteet varastoidaan lukittavassa, tiivispohjaisessa tilassa. 
 
Valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) sovelletaan 
vain uusiin eläinsuojiin ja lantaloihin sekä eläinsuojien laajennusosiin. Näin ollen tilan 
olemassa olevan eläinsuojan ja lantaloiden ei tarvitse täyttää asetuksen vähim-
mäisetäisyysvaatimusta lähimmästä häiriintyvästä kohteesta.  Etäisyysvaatimus ilmoi-
tuksenmukaisella eläinmäärällä olisi 150 metriä.  
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 Arvio toiminnan päästöistä ja vaikutuksista ympäristöön 
Ilmoituksen mukaan toiminnasta aiheutuu vähäisiä haju- ja pölyhaittoja. Hajuhaittoja 
pyritään vähentämään lietelantaloiden kattamisella (kolme säiliötä neljästä on katettu) 
ja välttämällä lannan turhaa sekoitusta. Ravinteet tulevat tehokkaasti hyötykäyttöön 
peltoviljelyssä. Paimionjoen rantapellot ovat ympäristötuen suojavyöhykkeenä eikä 
niille levitetä ravinteita.  
Toiminnan ja sen ympäristövaikutusten tarkkailusta todetaan, että rakennukset ja lan-
tavarastot ovat jatkuvalla tarkkailulla. Polttonestesäiliöt tarkastutetaan säännöllisin 
väliajoin.   

  
 Parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltaminen  
 Parhaana käyttökelpoisena tekniikkana pidetään sitä, että lietesäiliöt ovat pääosin 

katettuja. Liete ja kuivalanta tulevat tehokkaasti hyötykäyttöön peltoviljelyssä. Lisäksi 
ilmoituksesta voidaan todeta, että eläinsuojan poistoilma johdetaan katon yläpuolelle, 
joka vähentää hajuhaittoja.  
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Tilalla ei ole palo- ja pelastussuunnitelmaa. Tulipaloihin on varauduttu siten, että sika-

lassa on neljä palokatkoa. Tarvasjoen VPK on pitänyt tilalla eläinten pelastusharjoi-
tuksia viimeksi vuonna 2018. Harjoituksissa on käyty läpi paloturvallisuuteen liittyviä 
riskejä ja toimintatapoja mahdollisessa tulipalotilanteessa. Palotarkastus tilalle on teh-
ty viimeksi 3.3.2008.  
 
Eläintauteihin varaudutaan torjumalla haittaeläimet, sikalaan ei päästetä ulkopuolisia 
ihmisiä ja sikalan ovet ovat lukittu. Tilalla on tallentava kameravalvonta. Sikalan sei-
nustat pyritään pitämään puhtaina ja siisteinä.  
 
Sähkökatkojen varalta tilalla on traktorikäyttöinen aggregaatti.  
 
Kaksi polttonestesäiliötä varastoidaan lukittavassa polttoainekatoksessa jossa on 
epoksipinnoite lattiassa ja seinässä. Tällä ehkäistään polttonestevalumia ympäristöön. 
 
Tilalla pääsee vain yhtä tietä pitkin, joka kulkee ensin pihapiirin läpi. Eläinsuoja ja 
muut rakennukset on rakennettu tiiviiksi ryhmäksi. Tämän johdosta tuotantorakennuk-
set ovat jatkuvat tarkkailun alaisina. 
 

 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 
 

 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 14.1.-

13.2.2020 Kosken Tl ja Marttilan kunnan ilmoitustauluilla ja Kosken Tl kunnan inter-
netsivuilla. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 14.1.2020. 
Lisäksi lupahakemuksesta on niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, erik-
seen tiedotettu 9.1.2020. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kosken Tl kun-
nanvirastolla ja Marttilan kunnanvirastolla.  
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Kohteessa ei suoritettu tarkastusta ilmoituksen johdosta. Tilalla on suoritettu määräai-

kaistarkastus 11.1.2018.  
  

 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Ympäristölupahakemuksesta on 9.1.2020 pyydetty lausunnot Marttilan terveydensuo-
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jeluviranomaiselta ja Marttilan kunnanhallitukselta.  
 
Marttilan kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että pelastussuunnitelman tarpeellisuut-
ta olisi hyvä harkita. Muutoin kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa sikalan ympä-
ristöluvan uusimisesta.  
  
Kunnan terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että lausuntoa ei anneta, ympä-
ristöluvan uusimisesta ei ole huomautettavaa. 
Toiminnanharjoittajan vastine 
Toiminnanharjoittajalle on 14.2.2020 lähetetty vastinepyyntö annetusta lausunnosta. 
Toiminnanharjoittaja ei antanut vastinetta asiassa.  
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 
 PÄÄTÖS 
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä Jarkko Kankareen ilmoituksen eläin-

suojan toiminnasta ilmoituksen mukaisesti 200 lihasialle, 30 emakolle porsaineen, 80 
joutilaalle emakolle ja kahdelle karjulle sekä kolmelle isolle hevoselle ja yhdelle pikku-
ponille Marttilan kunnassa Prunkilan kylässä kiinteistölle Kankare 480-415-7-0 osoit-
teessa Härkätie 214, Marttila. 
 
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnanharjoittajan 
on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston asetusta ilmoituksenva-
raisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarha-
taloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sekä tässä päätök-
sessä annettuja määräyksiä.  
 
LUPAMÄÄRÄYKSET 
 
Lannan ja jätevesien varastointi  
 
1. Kaikki eläinsuojista ja muista eläinsuojan toimintaan liittyvistä tiloista syntyvä lan-
ta ja pesu- ja jätevedet on varastoitava vesitiiviissä varastointitiloissa siten, että niitä 
ei joudu ympäristöön. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säilytystiloihin on 
estettävä.  
 
Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että siihen voidaan varastoi-
da 12 kuukauden aikana kertyvä lanta. Luvanmukaiselle eläinmäärälle tulee olla 
vähintään 806 m3 lietesäiliötilavuutta ja vähintään 62 m3 kuivalantalatilavuutta, kun 
huomioidaan kattamattomaan kuivalantalaan satavan veden ja lumen määrä ja lai-
dunkautena laitumelle jäävä lantamäärä. Lisäksi tulee olla tilavuutta kattamatto-
maan lietesäiliöön satavalle vedelle ja lumelle, lannan varastointitiloihin johdettaville 
pesuvesille sekä ulkotarhoista siivottavalle lannalle. 
 
2. Lantavarastot tulee tyhjentää kokonaan vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on 
tarkistettava lantavarastojen kunto. Mahdolliset puutteet lantavarastojen kunnossa 
tulee korjata välittömästi.  
 
3. Lanta ja pesuvedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei niitä 
joudu ympäristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Lannan käsittely- 
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ja levitysajankohtaa sekä levityspeltoa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristö-
viihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä 
tulee välttää yleisinä juhlapäivinä. Vahingon tai onnettomuuden seurauksena ympä-
ristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava talteen.  
 
Lietelannan ja pesuvesien levittäminen luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitseville 
pelloille on kiellettyä. Kuivikelannan levittäminen pelloille on kiellettyä varsinaisella 
pohjaveden  muodostumisalueella.   
 
Ilmoituksen mukaiselle enimmäiseläinmäärälle tulee olla lannanlevitysalaa 48,7 
hehtaaria. 
 
Laiduntaminen ja tarhaaminen 
4. Hevosten ulkotarhoista lanta on poistettava säännöllisesti ja varastoitava lanta-
lassa. Tarhojen pintamaa on tarvittaessa uusittava. Tarhasta poistetun pintamaan 
voi levittää pellolle noudattaen valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 säädöksiä. 
 
5. Hevosten laiduntaminen tulee toteuttaa siten, että pintavesien pilaantumisen vaa-
ra on mahdollisimman vähäinen eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa synny. Lai-
dunnettavien eläinten tiheys ei saa ylittää laitumena käytettävän alueen maaperän 
ja kasvillisuuden kestävyyttä. Eläinten kulkureitit laitumille, eläinten keräilyalueet ja 
laitumien ruokinta- ja juottopaikat on perustettava siten, että ympäristön liettyminen 
ja maaperän eroosio on mahdollisimman vähäistä. Näiltä alueilta lanta on tarvitta-
essa poistettava. 
 
Jätteet ja kemikaalien varastointi 
6. Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että varas-
toinnista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, maaperälle tai pinta- tai pohjave-
delle eikä epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai muuta vaaraa tai haittaa 
ympäristölle.  
 
Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket sekä vanhentuneet ja muut käyt-
tökelvottomat kemikaalit, tulee toimittaa vastaanottopaikkaan jolla on lupa vastaan-
ottaa kyseistä jätettä. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet, kuten paperi-, pahvi-, muovi- 
ja metallijäte, tulee lajitella ja toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsitte-
lyyn.  
 
7. Toiminnassa käytettävät rehut, raaka-aineet, polttonesteet ja kemikaalit on varas-
toitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, 
kohtuutonta hajuhaittaa eikä vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- tai pohjavesille tai 
maaperälle tai muutakaan haittaa ympäristölle.  
 
Polttonestesäiliöiden tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja ne tulee sijoittaa kova-
pohjaiselle alustalle. Säiliöiden sijoittaminen tiiviille pohjalle on suositeltavaa. Maan-
päälliset säiliöt suositellaan varustamaan katoksella ja valuma-altaalla ellei säiliöt 
ole kaksivaippaisia. Mikäli polttonestesäiliöitä uusitaan, tulee uudet säiliöt olla kak-
soisvaippasäiliöitä tai säiliöt tulee sijoittaa valuma-altaalliseen katokseen. Mikäli 
polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, 
tulee vauriot korjata välittömästi. Säiliöiden läheisyyteen tulisi varata imeytysmateri-
aalia onnettomuuksien varalta. Maanpäällisten polttonestesäiliöiden kunto tulee 
tarkastuttaa ensimmäisen kerran 15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen 
tarkastuksessa todetun kuntoluokituksen mukaisesti tarkastuspöytäkirjaan kirjatun 
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määräajan puitteissa. Säiliötarkastuspöytäkirja on säilytettävä ja pyydettäessä esi-
tettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kaikissa säiliöissä tulee olla ylitäytönesti-
met ja tankkauskäytössä oleviin säiliöihin tulee lisäksi asentaa laponestot. Tilan 
polttonestesäiliöiden tulee olla määräyksen mukaiset ja ne tulee tarvittaessa tarkas-
tuttaa sekä tehdä edellä mainitut asennukset vuoden kuluessa tämän päätöksen 
antopäivästä.  
 
Kemikaalien, kuten kasvinsuojelu- ja pesuaineiden, varastoinnissa ja käytössä tulee 
noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeita.  
 
8. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhygieni-
aan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen vähen-
tämiseksi.  
 
Raportointi 
9. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Toimintaa kos-
kevat tiedot tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain seu-
raavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää 
ainakin seuraavat tiedot:  

• tiedot eläinmääristä  

• tiedot lantamääristä ja lannan levitykseen käytetyistä peltoaloista 

• tiedot uusista tai muutetuista lannan vastaanotto- tai luovutussopimuksista ja 
peltojen vuokrasopimuksista  

• kuolleiden eläinten määrä ja toimituspaikka tai käsittelytapa  

• tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista 
tilanteista  

 
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
10. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet 
tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi ryh-
dyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi se-
kä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
 
Muut määräykset 
11. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympäris-
tön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan 
oloihin soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. 
 
12. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
eläinsuojan toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai ym-
päristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai pitkä-
aikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin 
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli toiminta muuttuu tai laajenee oleellisesti, 
tulee toiminnasta tehdä uusi ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tai hakea ym-
päristölupa. 
 
13. Toiminnan loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toimi-
tettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai vastaanottopaikkaan. 
 
Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 
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luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 
70 §) 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 
Ilmoituksen ja tämän päätöksen mukaisesti harjoitettu toiminta täyttää ympäristön-
suojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne 
vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty, kun otetaan 
huomioon annetut lupamääräykset. Toimittaessa ilmoituksen ja tämän päätöksen 
mukaisesti toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 115 d §:ssä mainittuja hait-
toja. Annettujen lupamääräysten ja hakemuksen mukaisesti toimittaessa toiminnan 
voidaan arvioida olevan tämän hetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukais-
ta.  
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei 
aiheudu haittaa ympäristölle. Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarha-
taloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) siirtymäsäännök-
sen mukaisesti lannan varastointitilojen mitoituksessa sovelletaan valtioneuvoston 
asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 
931/2000, koska lantalat on otettu käyttöön ennen asetuksen 1250/2014 voimaantu-
loa. Muutoin toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 
vaatimuksia. Kattamattomaan kuivalantalaan ja lietelantasäiliöön satavan lumen ja 
veden määrä tulee lisätä tarvittavaan lantalatilavuuteen. Ympäristöhallinnon koti-
eläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaan kuivalantalaan satavan veden ja 
lumen määränä huomioidaan 0,1 m3/m2/vuosi ja lietesäiliössä vastaavasti säiliökor-
keuden 30 cm lisäyksenä. Lisäksi tulee huomioida pesuvesien sekä hevosten ulko-
tarhasta kerättävän lannan varastointiin tarvittava tilavuus. Valtioneuvoston asetuk-
sen 1250/2014 mukaan lannan varastointitilojen, lantakourujen ja muiden lannan 
johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja rakenteiden ja laittei-
den sellaisia, ettei lannan siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana 
pääse nesteitä ympäristöön.  
 
Lupamääräys 2. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varas-
tojen hyötytilavuuden säilyminen. Tyhjennyksen yhteydessä pystytään tarkistamaan 
varastojen rakenteet mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 
 
Lupamääräys 3. Lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytaikais-
ta ja sitä voidaan vähentää levitysteknisillä keinoilla sekä multaamalla tai muok-
kaamalla maa mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheu-
tuvaa haittaa voidaan vähentää välttämällä levitystä ja käsittelyä ajankohtina, jolloin 
siitä aiheutuisi ilmeistä haittaa. Ympäristön pilaantumisen ja ravinteiden huuhtoutu-
misen estämiseksi vahingon tai onnettomuuden seurauksena ympäristöön joutunut 
lanta tulee korjata talteen välittömästi. 
 
Lannan käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa pohjaveden pi-
laantumisriskin. Pohjaveden pilaantumisvaaran vuoksi lietelannan levittäminen poh-
javesialueella on kiellettyä. Kuivikelannan ominaisuuksista johtuen pohjavesialueel-
la varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella kuivikelannan levittäminen on kiel-
lettyä. Kuivikelannan levittäminen on sallittua varsinaisen muodostumisalueen ulko-
puolella (reunavyöhykkeellä). 
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Tarvittava lannanlevitysala on valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 2 mukai-
nen.  
 
Lupamääräys 4. Lannan säännöllinen siivoaminen ulkotarhoista estää ravinnevalu-
mia pinta- ja pohjavesiin. Ympäristöministeriön monisteen 121, hevostallien ympä-
ristönsuojeluohjeen mukaan kasvipeitteettömistä ulkotarhoista on tärkeää poistaa 
lanta riittävän usein ravinnehuuhtoutumien ehkäisemiseksi. Ohjeen mukaan pinta-
maa tulee uusia ajoittain. Tarhasta poistetun pintamaan levittämisessä pellolle tulee 
noudattaa valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 säädöksiä.  
 
Lupamääräys 5  laidunalueiden hoidosta sekä kulkureittien, keräilyalueiden ja 
juotto- ja ruokintapaikkojen perustamisesta on annettu laidunnuksesta aiheutuvan 
ravinnekuormituksen vähentämiseksi. 
 
Lupamääräys 6 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain roskaa-
miskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta tms. 
eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentu-
mista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai 
muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätteiden asianmukaisella varastoin-
nilla ja käsittelyyn toimittamisella estetään maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaan-
tuminen ja muut puutteellisesta jätehuollosta mahdollisesti aiheutuvat haitalliset 
vaikutukset. Toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään erilaiset jätteet erillään ja 
toimittamaan jätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Jätelain 8 §:n mukaan on ensisi-
jaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Hyödyntämiskelpoi-
set jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen 
käsittelyyn. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja, jos siitä ei 
aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jäte-
huoltoon. Jätteiden käsittely on suunniteltava ja järjestettävä siten, että jätteestä 
päätyy mahdollisimman vähän loppusijoitukseen. Vaarallisten jätteiden toimittami-
nen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäris-
töön kohdistuvia riskejä. 
 
Lupamääräys 7 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen, ympä-
ristön roskaantumisen ja mahdollisten muiden ympäristöön aiheutuvien haittojen 
ehkäisemiseksi. 
 
Polttonestesäiliöiden tarkastamisvelvoitteella ja tarkkailulla varmistutaan säiliöiden 
tiiveydestä, varmistetaan säiliöiden käyttökelpoisuus ja ehkäistään vuotojen synty-
mistä. Vuotojen syntymistä ehkäistään myös polttonestesäiliöiden sijoittamisella 
vähintään kovapohjaiselle alustalle joka estää säiliön painumista ja ulkopuolista 
syöpymistä. Onnettomuuksiin tulisi varautua varaamalla säiliön läheisyyteen imey-
tysainetta, jotta mahdollinen polttonestevuoto saataisiin mahdollisimman pian 
imeytettyä ja siten ehkäistyä leviämistä ympäristöön. Vuotojen syntymistä ehkäis-
tään ylitäytönestimen asentamisella, joka vähentää vahinkoja täytön yhteydessä 
sekä laponeston asentamisella, joka estää lappovirtauksen tankkausletkun katke-
tessa tai pudotessa maahan.  Säiliöiden vaihtamistilanteissa vaadittavat kaksivaip-
paiset säiliöt tai katoksella ja suoja-altaalla varustetut säiliöt parantavat ympäristön 
suojelua ja ehkäisevät vesistöjen ja maaperän pilaantumisen riskiä.  
 
Lupamääräys 8 on annettu terveyshaittojen estämiseksi sekä yleisen viihtyisyyden 
ja eläinsuojan rakenteiden turvaamisen vuoksi. 
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Lupamääräys 9 on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja 
valvonnan järjestämiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa 138/2019 edellytetään kir-
janpitoa eläinsuojan toiminnasta. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomai-
nen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annettujen 
määräysten noudattamista. 
 
Lupamääräyksellä 10 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, 
joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suurta 
haittaa. Häiriötilanteessa voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita haitan vähentä-
miseksi tai poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 11. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja mini-
moimaan ympäristön pilaantumista ja käyttämään toiminnassa parasta käyttökel-
poista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa 
ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämis-
mahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön uutta parasta käyttö-
kelpoista tekniikkaa, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää päästöjä tai jätteitä 
ilman kohtuuttomia kustannuksia. 
Lupamääräykset 12-13. Ilmoittamalla toiminnassa tapahtuvista muutoksista varmis-
tetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle joka voi ilmoituksen perusteella arvioida 
esimerkiksi ilmoituspäätöksen muuttamisen tarvetta. Toiminnan olennainen muut-
taminen tai laajentaminen edellyttää uutta ilmoitusta tai ympäristölupaa. Luvanhalti-
jan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava haltijan vaihtumisesta valvontavi-
ranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan päätyttyä toiminnanharjoit-
taja vastaa lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäi-
semiseksi. Toiminnan lopettaminen edellyttää muun muassa, että toimintaan liitty-
neet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Näiden seikkojen vuoksi toi-
minnan muutoksista ja lopettamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle. 
 
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 
Asiassa ei ole esitetty yksilöityjä vaatimuksia. 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO  
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  
 
KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Tämä päätös kumoaa Härkätie kuntayhtymän terveysvalvonnan johtajan 17.1.2003 
§ 2 myöntämän ympäristöluvan. 
 
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 d 
§).  
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6-8, 11, 12, 14-17, 20,  42-44, 52, 53, 62, 70, 83, 
85, 87, 89, 94, 115a-115 e, 170, 190, 191, 196 ja 205 § sekä liite 4 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 3-4, 11-14, 15 a § 
Jätelaki (646/2011): 8, 12, 13, 15-17, 28, 29, 72, 73 ja 122 § 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): 17 § 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien pääs-
töjen rajoittamisesta 1250/2014 
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
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rajoittamisesta 931/2000 (kumottu) 
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010 
Ympäristöministeriön moniste 121, hevostallien ympäristönsuojeluohje 4.11.2003 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväksy-
män Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 1300 €:n 
maksu. 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
Merkitään pöytäkirjaan, että Jarkko Kankare poistui asian käsittelyn ajaksi. 
 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 7.4.2020. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl ja Marttilan kunnan ilmoitustauluilla, Kosken Tl kunnan internetsivuilla ja 
Auranmaan Viikkolehdessä. 
 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-
tyy 7.5.2020. 
 
Jäljennös päätöksestä 
Hakija 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Marttilan kunta, kunnanhallitus 
Marttilan kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Kosken Tl kunta (nähtävänä pidettäväksi) 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
 
Ilmoittaminen internetissä, kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
Marttilan kunnan ilmoitustaulu 
Kosken Tl kunnan ilmoitustaulu 
Auranmaan Viikkolehti 
 
Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus 
Asianosaiset 
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Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
135 §:n mukaista kunnallisvalitusta, eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa mukais-
ta valitusta hallintopäätöksestä, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpa-
noa (kuntalaki 136 § ja laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §): 

§§ 38, 39, 40 

 
 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

§§ 26-30 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Vi-
ranomainen jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta 
 Käyntiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Postiosoite Härkätie 5, 31500 Koski Tl 
 Sähköposti ymparisto@koski.fi 
   

§§ 26-30 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista.  
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Pöytäkirjantarkastajat: Allekirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 

Koskella Tl  2.4.2020 

 

Nina Relander, toimistosihteeri 

 
 

 
Valitusosoitus 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuk-
sen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan 
jäsen. 
 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta. 

§§  

 Turun hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Sairashuoneenkatu 2-4 
 Postiosoite PL 32, 20101 TURKU 
 Sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42400 
 Faksi 029 56 42414 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä. 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. 

§§ 31-37 

 Vaasan hallinto-oikeus 
 Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa 
 Postiosoite PL 204, 65101 VAASA 
 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
 Vaihde 029 56 42611 
 Faksi 029 56 42760 

 
Sähköinen  
asiointipalvelu 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukemat-
ta. (31, 33, 36, 37 §) 
 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  
(32, 34, 35 §) 
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Valituskirjassa on ilmoitettava 

• päätös johon haetaan muutosta 

• valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella 

• valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta 
sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

 

Valituskirjaan on liitettävä  

• vedottavat asiakirjat, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 

• mahd. asiamiehen valtakirja tai toimittaessa sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta 
 

Valituskirjelmä voidaan lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla tai lähetin välityksellä. Lisäksi 
valitus voidaan tehdä sähköisessä asiointijärjestelmässä. Valituskirjelmän on oltava perillä mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä, myös sähköisesti toimitettaessa.  
 

Asian käsittelystä peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, ellei toisin määrätä. 

 


