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Kokousaika Keskiviikko 24.6.2020 klo 18.00-18:45 

Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto ja sähköinen toimintaympäristö 

Saapuvilla olleet jäsenet   Läsnä Poissa 

Puheenjohtaja Jaakko Mikkola  X 
Varapuheenjohtaja Laura Naire-Koivisto X  
Jäsenet: Marja Mattila X  
 Reijo Kullanmäki X  
 Ritva Vainio X  
 Matti Antikainen  X 
 Jarkko Kankare X  
 Elina Kylämäki X Saapui kohdassa 

54 §, klo 18:06 
Muut saapuvilla olleet    
Varajäsenet: Hannu Posti X  
 Riina Paju  X 
 Toni Tikkanen  X 
 Klaus Hirvonen  X 
 Petri Prusila  X 
 Eeva Korimäki  X 
 Lauri Ojala  X 
 Sanna Pitkänen  X 
    
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Tuominen X  
Kunnanhallituksen edustaja Jaakko Mikkola  X 
Nuorisovaltuuston edustaja  Lauri Ahola  X 
Kunnanjohtaja Jukka Matilainen  X 
    
Pöytäkirjanpitäjä Piritta Laine X  
Muut läsnäolijat Jonna Hostikka  X 
    
Laillisuus ja päätösvaltaisuus § 52   

Pöytäkirjan tarkastustapa § 53   

Asiat § 54-60   

Allekirjoitukset    

 Laura Naire-Koivisto 
Puheenjohtaja 

 Piritta Laine 
Pöytäkirjanpitäjä 

   
Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika 24.6.2020  

Allekirjoitukset    

 Reijo Kullanmäki  Marja Mattila 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 29.6.2020 kello 9.00-15.00 

Todistaa 

Ympäristönsuojelusihteeri   Piritta Laine 
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56 § Päätös ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta luvanvaraisen toiminnan 

olennaisesta muuttamisesta, Marko Sankari, Pöytyä 
 

 Asia 
 Ympäristöluvallisen eläinsuojan toiminnan muutos. 

 
 Toiminnanharjoittaja 
 Marko Sankari 

 
Toimipaikan osoite: 
Mynämäentie 1228 
21900 Yläne 
 
Y-tunnus: 
2580975-4  
 

 Toiminta ja sen sijainti 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Mykkälän kylässä kiinteistöllä Keskitalo I 636-

457-1-3 osoitteessa Mynämäentie 1228, Pöytyä. 
 

 Luvan hakemisen peruste 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § 1 momentti ja 29 §.  

 
 Lupaviranomaisen toimivalta 

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaan toiminnan muuttamista koskevan lupahake-
muksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa 
uutta toimintaa koskeva hakemus. Ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 momentin ja 115 a 
§:n mukaan toimivaltainen lupaviranomainen on Kosken Tl ympäristönsuojelulauta-
kunta. 
 

 Toimintaa koskevat luvat 
 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on 27.6.2017 § 71 myöntänyt Marko Sanka-

rille ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan eläinsuojan laajentamiselle 124 
lypsylehmän, 42 hiehon, 22 vasikan (6-12 kk) ja 22 vasikan (<6 kk) eläinsuojaksi.  
 

 Hakemus ja toiminnan muutokset 
 Toiminnanharjoittaja on 30.4.20120 toimittanut Kosken Tl ympäristönsuojelulauta-

kunnalle ilmoituksen ympäristöluvallisen toiminnan muutoksesta (dnro 164-001/2020) 
ja sitä on täydennetty 7.5.2020 (dnro 164-003/2020). Toiminnanharjoittajan on tarkoi-
tus lisätä eläinmäärää 16 lypsy- tai umpilehmällä.  
 
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti eläimet sijoittuvat eri rakennuksiin seu-
raavasti: 

- lypsylehmäpihatossa 110 lypsylehmää lietelannalla. Eläinsuojassa on myös 
kestokuivikepohjainen alue kolmelle umpeen laitettavalle lehmälle. Luvan ha-
kuvaiheessa on lisäksi suunniteltu kestokuivikepohjaista aluetta 12:lle juuri 
poikineelle lehmälle. Pihaton eläinmäärä pysyy kuitenkin samana.  

- vanhassa navetassa 5 umpilehmää (poikivat) ja 22 vasikkaa (<6 kk) kesto-
kuivikepohjalla 

- hiehopihatossa 9 umpilehmää, 42 hiehoa ja 22 vasikkaa (6-12 kk) kestokuivi-
kepohjalla 
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Ilmoitetun muutoksen myötä eläimiä tulisi olemaan seuraavasti: 

- lypsylehmäpihatossa 110 lypsylehmää lietelannalla. Lypsylehmäpihatossa on 
lisäksi 8 paikkaa kuivikepohjalla mutta nämä ovat käytössä ainoastaan hetkel-
lisesti poikimisen jälkeiseen tarkkailuun 

- vanhassa navetassa 16 umpilehmää (poikivat; eläinmäärän lisäys nykytilan-
teeseen 11 kpl) ja 22 vasikkaa (<6 kk) kestokuivikepohjalla 

- hiehohallissa 14 umpilehmää (eläinmäärän lisäys nykytilanteeseen 5 kpl), 42 
hiehoa ja 22 vasikkaa (6-12 kk) kestokuivikepohjalla. 

 
Lisättävät 16 lehmäpaikkaa tulevat kestokuivikepohjille vanhaan navettaan ja raken-
nettuun hiehohalliin joten lietelannan määrä toiminnassa ei lisäänny. Kuivikelantaa 
muodostuu 457,6 m3 enemmän kuin luvan mukaisessa tilanteessa eli yhteensä kui-
valannan lantalatilavuustarve on 1 768,4 m3. Lisäksi tulee huomioida kattamattomaan 
kuivalantalaan satavan veden ja lumen määrä joka on 18,3 m3 vuodessa. Lantalatila-
vuutta tulee näin ollen olla 1 787 m3.  
 
Vanhassa navetassa on kuivikepohjatilavuutta yhteensä 176 m3 (vasikoilla 30 m3 ja 
umpilehmillä 146 m3). Hiehohallissa on kuivikepohjatilavuutta yhteensä 364 m3. Kui-
vikepohjat tyhjennetään lantalaan 1-2 kertaa vuodessa, paitsi alle 6 kk ikäisten vasi-
koiden kuivikepohja tyhjennetään lantalaan kerran kuukaudessa. Tilalla on kattama-
ton kuivalantala jonka hyötytilavuus on 330 m3. Hiehohallin yhteydessä on katettu 
kuivalantala jonka hyötytilavuus on 680 m3. Lisäksi on vuokrattu toiselta tilalta katettu 
etälantala noin 9 kilometrin päässä tilalta. Etälantalan hyötytilavuus on 380 m3. Lan-
talan pohjat ja seinät ovat betonia ja siinä on peltikatto. Ajoluiskan korkeus on 20 cm. 
Kuormausalue on betonia. Etälantalan omistajalla ei ole enää karjaa ja lantala on 
kokonaisuudessaan hakijan käytettävissä. Lantalat ja kuivikepohjat huomioiden tilalla 
on kuivalannan varastointitilavuutta yhteensä 1 930 m3. Tilalle ei rakenneta uusia 
eläinsuojia tai lantaloita.  
 
Tilalla on tällä hetkellä lannanlevitykseen käytössä 61,27 hehtaaria omaa peltoa, 
68,22 hehtaaria vuokrapeltoa ja 81,2 hehtaaria sopimuspeltoa. Kotieläintalouden 
ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) mukaan haetulle 
eläinmäärälle lannanlevityspinta-alaa tulee olla vähintään 126,9 hehtaaria.  
 
ASIAN KÄSITTELY 
Hakemuksesta  tiedottaminen 
Asiasta ei ole tiedotettu, koska asialla ei katsota olevan vaikutusta muuhun kuin haki-
jan oikeuteen ja etuun. (YSL 96 § 1 mom. 4 kohta) 

 
Lausunnot 
Hakemuksen johdosta ei ole pyydetty lausuntoja.  

 
 Tarkastukset 
 Ilmoituksen johdosta kohteessa ei ole käyty tarkastuksella. Ympäristönsuojelun mää-

räaikaistarkastus kohteessa on ollut edellisen kerran 9.3.2017.   
 

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
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 Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta päättää, että kyseessä ei ole sellainen toi-
minnan muutos, joka edellyttäisi toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan muutamista. 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 27.6.2017 § 71 myöntämä ympäristölupa 
Marko Sankarille jää voimaan ja sitä tulee noudattaa muutoin mutta toiminnassa tu-
lee huomioida, että lannan varastointitilavuuden ja lannan levitykseen käytettävän 
peltopinta-alan tulee vastata tilalla olevaa eläinmäärää. Suunnitellulle eläinmäärälle 
tulee olla kuivalannan varastointitilavuutta 1 787 m3 ja lannanlevitysalaa 126,9 heh-
taaria. Muutos tulee toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja enimmäiseläin-
määrä tilalla saa olla 140 lypsylehmää, 42 hiehoa, 22 vasikkaa (6-12 kk) ja 22 vasik-
kaa (<6 kk). Eläinten ikäjakaumakohtainen määrä saa vaihdella edellyttäen, että 
eläinyksikkömäärä pysyy enimmäiseläinmäärän mukaan lasketun eläinyksikkömää-
rän (1792,2) rajoissa ja lannan tuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän yhteistä 
lannan tuotantoa tai lisää muita ympäristövaikutuksia. Muutoin toiminnassa tulee 
noudattaa voimassa olevaa ympäristölupaa. Mahdollisista muista muutoksista eläin-
suojan toiminnassa tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäris-
töluvan määräysten mukaisesti.  
  

 Päätöksen perustelut 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaan ympäristöluvan saaneen toiminnan 

päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muutta-
miseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen 
tarkistaa.  
 
Eläinmäärän lisäys 16 lypsy- tai umpilehmällä ei edellytä lisärakentamista tilalla vaan 
eläinmäärän lisäys tehdään olemassa oleviin eläinsuojiin. Toiminnanharjoittajalla on 
riittävästi lannan varastointitilaa ja se on pääosin katettua. Käyttöön hankittu etälanta-
la on katettu.  Muutoin lantaloissa ei tapahdu muutoksia olemassa olevaan ympäris-
tölupaan verrattuna. Lannan levitykseen on riittävästi peltopinta-alaa. Muutoksen ei 
katsota lisäävän ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä kyseessä katso-
ta olevan toiminnan olennainen muuttaminen, koska eläinmäärän lisäys on vähäinen.  
 
Toiminnalle myönnetty ympäristölupa ja sen lupamääräykset ovat nykyistä lainsää-
däntöä vastaavia. Ympäristöluvan lupamääräyksistä tulee huomioida, että lupamää-
räyksessä 1 vaadittava kuivalantalatilavuus on suunnitellulla eläinmäärällä  1787 m3, 
kun otetaan huomioon kattamattomaan lantalaan satavan veden ja lumen määrä. 
Lietelannan varastointitilavuusvaatimus pysyy ennallaan, koska lietelannan tuotto ei 
lisäänny. Lisäksi tulee huomioida, että ympäristöluvan lupamääräyksessä 6 on mää-
rätty, että lannan peltolevitystä varten tilalla tulee olla käytettävissä peltoalaa vähin-
tään 114,3 hehtaaria. Suunnitellulle eläinmäärälle peltopinta-alaa lannan levitykseen 
tulee olla kuitenkin vähintään 126,9 hehtaaria. Toiminnanharjoittajalla on suunniteltua 
eläinmäärää varten käytössään riittävästi lannan ja pesuvesien varastointitilavuutta 
sekä lannan levitykseen käytettävää peltoa.  
 
Lannan vähimmäistilavuusvaatimus perustuu valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 
liitteeseen 1. Lannan levitykseen tarvittava peltopinta-ala perustuu Ympäristöhallin-
non kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeeseen 1/2010. Muutoin toiminnassa tu-
lee noudattaa valtioneuvoston asetusta 1250/2014.  
 
Näin ollen todetaan, että kyseessä ei ole toiminnan olennainen muuttaminen, koska 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä. Lupaa ei ole toimin-
nan muutoksen vuoksi tarpeen tarkistaa. Eläinsuojat ovat siirtyneet ilmoitusmenette-
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lyn piiriin joten toiminnan mahdollisesti muuttuessa tulee toiminnanharjoittajan tehdä 
ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus.   
 

 Sovelletut oikeusohjeet ja säännökset 
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 29, 34, 35, 96, 115 a, 190 ja 191 § 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästö-
jen rajoittamisesta 1250/2014 
Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010; Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 
 

 Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
 Asian käsittelystä ei peritä maksua. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Päätöksen antaminen 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 30.6.2020. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla (Kosken Tl kunnan inter-
netsivut) ja Pöytyän kunnan internetsivuilla.  
 

 Muutoksenhaku 
 Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika päät-

tyy 6.8.2020. 
 

 Jäljennös päätöksestä 
 Hakija 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liedon kunta, ympäristöterveydenhuolto 
Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 
 

 Ilmoittaminen internetissä, kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä 
 Ympäristönsuojelun sähköinen ilmoitustaulu (Kosken Tl kunnan internetsivut) 

Pöytyän kunnan internetsivut 
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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 §): 

§§ 58, 59, 60 

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

§§ 52, 53, 54 

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 
   

§§ 52, 53, 54 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista.  
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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. 

§§ 55, 56, 57 

 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. (§ 55) 
 
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  
(§ 56, 57) 
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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. 

 


