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15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:  
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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16 § Ympäristönsuojelulautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen 
  

Kunnallislain 31 § 3 mom. mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä 
tavalla, jollei tarkastamisesta ole päätetty ohje- tai johtosäännössä. 
 
Kosken Tl kunnan hallintosäännön 39 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimieli-
men päättämällä tavalla. 
 
Vakiintuneen käytännön mukaan jokaisessa kokouksessa on valittu kaksi pöytäkir-
jantarkastajaa, jotka ovat tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan erikseen sovittuna ai-
kana. Ympäristönsuojelulautakunta on päättänyt, että pöytäkirja tehdään ja se tarkis-
tetaan aina kokouksen yhteydessä.  
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan valittaviksi Elina Kylämäki ja 

Jarkko Kankare. Sovitaan tarkastusaika kokouksessa, mikäli tarkastus ei onnistu 
kokouksen yhteydessä.  
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laura Naire-Koivisto ja Reijo Kullanmäki.  
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17 § Päätös maa-ainesluvan vakuuden hyväksymisestä sekä vanhan maa-ainesluvan 
vakuuden vapauttamisesta 
 
Marttilan kunnanhallitus on myöntänyt 7.10.2015 § 165 maa-aineslain 4 §:n mukaisen 
maa-ainesluvan xxxxxxx xx xxxx xxxx. Maa-aineslupa on siirtynyt Aleksi Nikkanen 
Oy:lle.  
 
Maa-ainesluvissa on edellytetty luvan haltija toimittamaan maa-aineslain 12 §:n mukai-
nen vakuus lain 11 §:n nojalla lupapäätösten noudattamiseksi ja maisemoinnin toteut-
tamiseksi annettujen määräysten toteutumisen varmistamiseksi. Vakuudella katetaan 
muun muassa lupamääräysten mukainen ottamisalueen maisemointi ottamistoiminnan 
jälkeen siinä tapauksessa, että luvan haltija ei suorita luvan mukaista jälkihoitovelvoi-
tetta. 

 
Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden tulee valtioneuvoston asetuksen maa-
ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 2 momentin mukaan olla voimassa siihen saakka, 
kunnes kaikki luvan ja sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on loppu-
tarkastuksessa hyväksytty. Maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden 11 §:n nojalla 
määrättyjen toimenpiteiden suorittamiseksi hyväksyy maa-aineslain mukainen lupavi-
ranomainen. Maa-aineslain (555/1981) 7 §:n ja 14 §:n mukaisena lupa- ja valvontavi-
ranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
 
Toiminnanharjoittaja on toimittanut uuden vakuuden 19.4.2021 (dnro: 156-001/2021)  
 
Liite 1. Yhteenveto hyväksyttävästä ja vapautettavasta vakuudesta 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 

Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen vakuuden. 
 
Samalla aikaisemman toiminnanharjoittajan liitteessä 1 yksilöity vakuus palautetaan 
pankille. 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
Maa-aineslaki (555/1981) 7, 11, 12 ja 14 § 
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 8 § 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Vakuuksien hyväksymisestä peritään voimassa olevan Kosken Tl ympäristönsuojelu-
lautakunnan maksutaksan mukainen 100 €:n maksu (Kosken Tl kunnanvaltuusto 
14.11.2016 53 §). 

 
Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 

Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-
ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 
 
Ote pöytäkirjasta 
Asianosaiset 
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18 § Ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen,  
Aura, Koski Tl, Marttila ja Pöytyä 
 

 Asia 
 Ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelu-

lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai 
sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).  
 
Toiminnat, joita kunnan ympäristönsuojelumääräykset voivat koskea on lueteltu ympä-
ristönsuojelulain 202 §:ssä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäista-
pauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä siinä mainituin pe-
rustein. 
 
Auran, Kosken Tl, Marttilan ja Pöytyän kuntien voimassa olevat ympäristönsuojelumää-
räykset ovat tulleet voimaan vuonna 2016. Päivitystyö koetaan tarpeelliseksi johtuen 
muuttuneesta lainsäädännöstä ja nykyisten ympäristönsuojelumääräysten soveltami-
sessa ilmaantuneista muutostarpeista. Myös ympäristönsuojelumääräyksiin liittyvät 
liitekartat on päivitetty johtuen ELY-keskuksen tekemistä pohjavesialuerajausten muu-
toksista. Lautakunta on asettanut tavoitteeksi päivitystyön tekemisen vuoden 2021 ai-
kana.  
 
Luonnokset ympäristönsuojelumääräyksiksi ovat päätösesityksen liitteinä. Ympäristön-
suojelulautakunnan käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen luonnokset asetetaan nähtäville 
kuntalaisten ja yhdistysten kommentointia varten. Luonnoksista pyydetään lausunnot 
kunkin kunnan kunnanhallitukselta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, 
terveydensuojeluviranomaiselta, jätehuoltoviranomaiselta ja kuntien yrittäjiltä sekä Var-
sinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Varsinais-Suomen pelas-
tuslaitokselta, alueelliselta maaseutuhallinnolta sekä naapurikuntien ympäristönsuoje-
luviranomaisilta.  
 
Lausunto- ja kuulemiskierroksen jälkeen luonnoksiin tehdään tarvittavat muutokset ja 
ympäristönsuojelulautakunta esittää määräykset kunnille hyväksyttäviksi. Kunkin kun-
nan kunnanvaltuusto tekee lopulliset päätökset ympäristönsuojelumääräysten hyväk-
symisestä ja niiden voimaantulosta.  
 
Liite 2.1 Luonnos Auran kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 2.2 Luonnos Auran kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 2.3 Auran kunnan liitekartta 
 
Liite 3.1 Luonnos Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 3.2 Luonnos Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 3.3 Kosken Tl kunnan liitekartta 
 
Liite 4.1 Luonnos Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 4.2 Luonnos Marttilan kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 4.3 Marttilan kunnan liitekartta 
 
Liite 5.1 Luonnos Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi 
Liite 5.2 Luonnos Pöytyän kunnan ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 
Liite 5.3 Pöytyän kunnan liitekartta 
 
Oheismateriaali 1. Ympäristönsuojelumääräysten keskeiset muutokset  
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Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 Ympäristönsuojelulautakunta käsittelee ympäristönsuojelumääräysten päivitykset ja 

hyväksyy luonnokset. Lautakunta valtuuttaa viranhaltijat asettamaan luonnokset ja pe-
rustelut nähtäville ja pyytämään lausunnot tarvittavilta viranomaisilta ja muilta tahoilta. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 
 
 Ote pöytäkirjasta 
 Marttilan kunta, kunnanhallitus 

Pöytyän kunta, kunnanhallitus 
Auran kunta, kunnanhallitus 
Kosken Tl kunta, kunnanhallitus 
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19 § Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa,  

                         , Pöytyä 
 

 ILMOITUSPÄÄTÖS 
 

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

kee olemassa olevan eläinsuojan toimintaa. 
 

 Ilmoituksen tekijä 
  

 
Toiminnan osoite: 
 
 
Liike- ja yhteisötunnus: 
 
 

 Laitos/toiminta ja sen sijainti 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Koiviston kylässä kiinteistöllä                    osoit-

teessa              , Pöytyä ja etälantalat kiinteistöllä                   osoitteessa            , Pöy-
tyä.   
 

 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 4.3.2021 (dnro 086-

001/2021).  
 

 Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolla on Pöytyän kansanterveystyön kuntayh-

tymän ympäristöjaoston 6.9.1995 § 79 myöntämä ympäristölupamenettelylain mukai-
nen ympäristölupa 350 liha- ja siitossian lietelantalasikalalle. 
 
Oikeusvaikutuksettomissa osayleiskaavoissa Riihikoski-Lalli-Kirkonkylä (kv 
12.12.1983) ja Riihikoski-Lalli (kv 15.6.1992) alue on merkitty maa- ja metsätalousval-
taiseksi alueeksi merkinnällä M-1 ja maa- ja metsätalousalueeksi, jolle ei ilman erityis-
tä syytä saa rakentaa muita kuin maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia mer-
kinällä MT. Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen 
alueeksi merkinällä A ja kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeäksi alueeksi. 
Lisäksi eläinsuojan vieressä kulkeva Turuntie on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaksi tieksi.    
 

 Laitoksen sijainti ja sen ympäristö 
 Eläinsuoja sijaitsee Pöytyän kunnassa Koiviston kylässä kiinteistöllä               osoit-

teessa                , Pöytyä. 
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Eläinsuojan sijoituspaikka ei ole tärkeällä tai muullakaan vedenhankintaan soveltuval-
la pohjavesialueella. Aurajoki sijaitsee eläinsuojasta noin 590 metrin etäisyydellä idäs-
sä.  
 
Lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat eläinsuojasta noin 75 metrin etäisyydellä koil-
lisessa (asuinkiinteistö), noin 130 metrin etäisyydellä lännessä (asuinkiinteistö), noin 
155 metrin etäisyydellä idässä (asuinkiinteistö) ja noin 285 metrin etäisyydellä eteläs-
sä (asuinkiinteistö). Lisäksi lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyydet olemassa ole-
vasta tilakeskuksessa sijaitsevasta lietelantalasta ovat noin 76 metriä lännessä 
(asuinkiinteistö) ja noin 158 metriä idässä (asuinkiinteistö).  
 

 Laitoksen toiminta 
 Eläinsuojassa on tilat 520 lihasialle, 23 emakolle porsaineen, 67 joutilaalle emakolle ja 

1 karjulle. Tavoitteena on tuottaa noin 108 000 kg sianlihaa vuodessa. Eläinmäärää ei 
kasvateta ilmoitusmenettelyn myötä. Tilalle ei rakenneta uusia rakennuksia eikä tiloja 
laajenneta. 
 
Lihasioista 400 on lietelannalla ja kaikki muut siat ovat kuivikelantamenetelmällä, jos-
sa virtsa kerätään erikseen. Virtsa erottuu sekä sikalassa että kuivalantalassa. Kuiva-
lantalassa on yksi kaivo, josta virtsa johdetaan virtsasäiliöön. Tilalla on yksi lietesäiliö 
(1 225 m3). Säiliö täytetään altapäin ja siinä käytetään kelluvaa lekasorakatetta. Tilalla 
on yksi kiinteällä katteella katettu virtsasäiliö (240 m3). Lisäksi kiinteistöllä             on 
betonikatteinen liete-/virtsasäiliö, johon voidaan tarvittaessa viedä lietettä/virtsaa. 
Etäsäiliö sijaitsee osittain vanhan navettarakennuksen alla ja on muutoinkin katettu 
betonikannella. Tilalla on katettu kuivalantala (400 m3) ja lisäksi katettu etäkuivalantala 
(350 m3) samalla kiinteistöllä kuin etälietesäiliökin. Molemmissa lantaloissa on kolme 
seinää (3 m), 1 metrin korkuinen ajoluiska ja kuormausalueet (50 m2) ovat tiivistä so-
raa.  
 
Tilalla on 131,23 ha peltoalaa lannan levitykseen, joista omaa on 129,18 ha. Loput 
2,05 ha on vuokrapeltoa.  
 
Eläinsuojan käyttövesi otetaan kunnan vesijohtoverkostosta.  
 
Eläinsuojassa on käsienpesumahdollisuus mutta muutoin sosiaalitiloja ei ole. Lavuaa-
rin vedet johdetaan lietesäiliöön.  

  
Lihasikala pestään karsinariveittäin/osastoittain, kun osastot ovat tyhjänä. Porsitus-
osasto pestään kerran vuodessa. Pesu tehdään pelkällä vedellä. Pesun jälkeen käyte-
tään desinfiointiainetta. Pesuvesiä muodostuu vuodessa noin 15 m3. Pesuvedet joh-
detaan lietesäiliöön ja levitetään pelloille.  
 
Tilalla on kaksi polttonestesäiliötä. Tankkaussäiliö (5 m3) sijaitsee betonilaatalla, eikä 
siinä ole laponestolaitetta. Tankkauspaikka on sorapäällysteinen. Säiliö on tarkastettu 
viimeksi vuonna 2016. Kuivurin käytössä oleva säiliö (5,6 m3) on samalla varalla 
eläinsuojan lämmitykseen (hakelämmitys).  Säiliö on maan alla sijaitseva 2-
vaippasäiliö, jossa on ylitäytönestin. Säiliö on tarkastettu viimeksi vuonna 2011.   

 
Kasvinsuojeluaineita varastoidaan allastetussa tilassa lukitussa konehallissa. Eläinten 
lääkkeitä varastoidaan asuinrakennuksen jääkaapissa. Desinfiointiaineita varastoi-
daan sikalan toimistotiloissa. Lannoitteet varastoidaan betonilattiaisessa varastossa. 
Rehunsäilöntäaineet ja öljytuotteet varastoidaan lukitussa konehallissa, jossa ei ole 
viemäröintiä.  
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Tila on liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja sikalatoiminnassa syntyvä sekajäte 
laitetaan samaan astiaan. Myös muut jätteet (jäteöljyt, akut, loisteputket, eläinten 
lääkkeet) toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. Raadot varastoidaan pa-
kastimessa. Pienet raadot poltetaan hakelämpölaitoksessa, joka on eläinlääkärin hy-
väksymä raatojen polttoon. Isommat raadot toimitetaan raatokeräilyyn.  

 
Haittaeläimiä torjutaan myrkyllä.  
 
Teuraskuljetuksia on noin kerran viikossa, rehukuljetuksia on noin kerran kuussa ja 
raatokuljetuksia on noin 1–2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi lantaa kuljetetaan noin vii-
kon ajan keväällä, kesällä ja syksyllä.  
 
Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukaan vähim-
mäisetäisyyden lähimmistä häiriintyvistä kohteista tulee olla kyseisellä eläinmäärällä 
vähintään 250 metriä. Asetusta sovelletaan vain uusiin tai laajennettaviin eläinsuojiin 
ja lantaloihin. Tilan olemassa olevien eläinsuojien ja lantaloiden ei näin ollen tarvitse 
täyttää asetuksen etäisyysvaatimusta. 
 

 Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 

 Lyhytkestoista hajua voi esiintyä lannan levityksen aikaan noin 1 viikko keväällä, ke-
sällä ja syksyllä. Lantalat ovat katettuja, mikä vähentää hajua. Ravinteita ei pääse 
ympäristöön, koska lantalat ovat vesitiiviitä. Lantavarastot myös tarkastetaan silmä-
määräisesti tyhjennyksen yhteydessä. Liikenne on vähäistä, joten toiminta ei aiheuta 
erityistä melua. Polttonestesäiliöt tarkastetaan silmämääräisesti käytön yhteydessä ja 
tarkastutetaan säännöllisesti.  
 

 Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja paras käyttökelpoinen tekniikka 
 Lietteen ja virtsan levitys tehdään Livakka-letkulevittimellä. Kuivalannan levitys osto-

palveluna Fliegel-vaunulla. Liete- ja virtsasäiliöissä on altatäyttö. Kuivalantalat ja virt-
sasäiliöt ovat katettu kiinteällä katteella ja lietesäiliö kelluvalla katteella.  
 

 Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 
 Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma.  

 
Tilalla on sähkökatkojen varalta aggregaatti. Mahdollisten vesikatkon aikana vettä 
voidaan vastaanottaa pelastuslaitokselta noin 10 m3 säiliöön. Polttoainevuotojen imey-
tykseen on käytettävissä eläinsuojassa kuivikkeena käytettävää turvetta. Tulipalojen 
varalta eläinsuojassa on palovaroittimet ja tilalla on käsisammuttimia.   

   
 ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

 
 Ilmoituksesta tiedottaminen 
 Asian vireilläolosta on kuulutettu ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti 10.3.-

16.4.2021 Kosken Tl kunnan internetsivuilla ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitus-
taululla ja Pöytyän kunnan internetsivuilla. Lisäksi lupahakemuksesta on niille asian-
osaisille, joita asia erityisesti koskee, erikseen tiedotettu 8.3.2021. Asiakirjat ovat ol-
leet kuulutusajan nähtävillä Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla 
internetissä.  
 

 Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset 
 Tilalla on käyty määräaikaistarkastuksella 4.3.2021.   

 
 Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet 
 Eläinsuojailmoituksesta on pyydetty lausunnot Pöytyän kunnan terveydensuojeluvi-
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ranomaiselta ja Pöytyän kunnanhallitukselta.  
 
Kunnan terveydensuojeluviranomainen totesi lausunnossaan 23.3.2021 (dnro 086-
004/2021), että hakemuksessa esitetty toiminta ei asianmukaisesti hoidettuna aiheuta 
terveydensuojelulaissa tai -asetuksessa tarkoitettua terveyshaittaa. Toiminnasta ei ole 
tullut valituksia tai huomautuksia terveysvalvontaan. Lanta, raaka-aineet, polttones-
teet, kemikaalit, tuotteet ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä 
aiheudu terveyshaittaa, kohtuutonta hajuhaittaa tai saastumisvaaraa pinta- tai pohja-
vedelle. Ympäristöluvan myöntämiselle ei ole terveydensuojelullista estettä.  
 
Pöytyän kunnanhallitus totesi lausunnossaan 6.4.2021 (dnro 086-005/2021), että kun-
nanhallituksella ei ole huomautettavaa ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta 
ilmoituksesta. 
 
Ilmoituksesta on jätetty kaksi muistutusta ja yksi mielipide. 
 
Muistutuksessa nro 1 (dnro: 086-006/2021) todetaan, että viimeisenä kolmena vuote-
na eläinsuojan aiheuttamat hajuhaitat ovat voimistuneet. Muistuttajien tilakeskus ja 
vapaa-ajanviettopaikka sijaitsevat eläinsuojan koillispuolella, joten vallitsevat lounais-
tuulet edistävät hajuhaitan leviämistä muistuttajan omistaman kiinteistön suuntaan. 
Eläinsuojan lietealtaalta on muistuttajien kiinteistöllä sijaitsevalle uimalammelle noin 
200 metrin matka. Siksi muistuttaja vaatii, että lietealtaalle on rakennettava säädösten 
mukainen kate.   
 
Muistutuksessa nro 2 (dnro: 086-007/2021) todetaan, että ” sikala lietealtaineen sijait-
see asuintalomme pihalta noin 220 metrin ja saunan uimalammelta noin 180 metrin 
etäisyydellä lounaaseen. Sikalasta ja erityisesti kattamattomasta lietealtaasta (ympä-
ristölupa 6.9.1995) on viime vuosina aiheutunut meille kohtuutonta haittaa erityisesti 
hajusta. Edellä mainitussa ympäristöluvassa on mainittu, että tuuli käy lähes aina lou-
naasta, joten se tuo tosiaan käytännössäkin hajut meidän pihapiiriimme. Samaisessa 
asiakirjassa mainitaan, että tuuli vie hajut peltoaukeaa pitkin, mutta ko. aukea on pi-
hapiirimme kohdalla vain hieman runsas sata metriä leveä ja sijaitsee juuri ko. ka-
peikon kohdalla, sen laidalla. Vasta kauempana koillis-pohjoissuunnassa peltoaukea 
laajenee. Edellä mainituista syistä johtuen katsomme, että meille aiheutuu nykyisel-
lään kohtuutonta rasitusta erityisesti hajusta ja varsinkin aikana, jolloin vietetään va-
paa-aikaa pihapiirissä ja myös työskennellään ulkosalla. Merkittävin haitta tulee, kun 
lietettä ilmastetaan sekoittamalla ja lietettä lastataan lietevaunuun. Jossain määrin 
hajua tulee ajoittain myös kasvukauden ulkopuolella, ehkä syystä, että lietettä siirre-
tään sikalasta avoaltaaseen. Samoin sateella tulee hajuja ajoittain ympäristöön. Ko. 
haittojen eliminoimiseksi on tärkeää, että näin lähellä asutusta olevat lietealtaat ovat 
asianomaisesti katetut ja estävät/vähentävät oleellisesti hajujen ja muidenkin päästö-
jen joutumista ilmaan. Kiinteä kate on paras ratkaisu ongelman poistamiseen, koska 
se samalla estää myös sadevesien pääsyn lietteen sekaan. Tämä on myös sikalan 
omistajankin etu, koska lietteen määrä ei tällöin tarpeettomasti kasva.” 
 
Ilmoituksesta on jätetty nimetön muistutus, joka käsitellään lupaprosessissa mielipi-
teenä, koska asiakirjassa ei ole ilmaistu kirjoittajan nimeä eikä yhteystietoja. Mielipi-
teessä (dnro 086-008/2021) todetaan, että ”--- (haju)haitta on lisääntynyt varsinkin 
muutaman viime vuoden aikana, ollen nykyisin varsin merkittävä. Myös kärpäsiä esiin-
tyy nykyisin aiempaa enemmän. Haitat ilmenevät erityisesti lietealtaiden vaikutusalu-
eella, varsinkin silloin, kun lietettä sekoitetaan ja pumpataan levityslaitteeseen, jota 
tapahtuu kevään, kesän ja syksyn aikana. Jonkin verran hajuhaittaa ja ehkä valu-
miakin aiheuttaa myös lietteen levitys                 pelloille, joita on useiden kylien alu-
eella Turuntien ja Aurajoen varrella. On erittäin tärkeää, että haittoihin kiinnitetään 
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pikaisesti vakavaa huomiota ja tarvittavilla sekä nopeilla määräyksillä ja valvonnalla 
estetään nykyisenkaltaisten vaikutusten aiheuttamat haitat. Lannanlevitys tulisi vasta-
suudessa tehdä siten, että liete upotetaan suoraan maaperään viljelykasvien juurten 
saavutettavaksi, jolloin sekä haju- että valumahaitat poistuisivat ja lannoitevaikutuskin 
olisi nykyistä parempi. Varsinkin lietealtaiden riittävän tiivis kattaminen estäisi merkit-
tävästi haju- ja kärpäshaittojen ilmaantumista altaiden lähettyvillä. Tärkeää paranta-
vien muutosten tekeminen on myös kyseisen sikalan omistajan kannalta, jotta eläinten 
pito voisi toteutua nykyistä ympäristöystävällisempänä ja tuottavampana vastaisuu-
dessa.”  
 
Toiminnanharjoittajan vastine 
Toiminnanharjoittajalle on lähetetty vastinepyyntö 19.4.2021 (dnro: 086-009/2021).  

Toiminnanharjoittaja on toimittanut vastineen 27.4.2021 (dnro: 087-010/2021). 
Vastineessa toiminnanharjoittaja toteaa, muun muassa, että ”Suomessa lannan 
käyttö, käsittely ja varastointi on tarkoin säädeltyä ja ohjeistettua. Sallitut toimenpi-
teet on kerrottu yksityiskohtaisesti nitraattiasetuksessa, ympäristökorvauksessa ja 
täydentävissä ehdoissa. Tilan lannat levitetään pellolle näiden ympäristöehtojen 
mukaisesti, noudattaen mm. sallittuja levitysmääriä, suojaetäisyyksiä vesistöihin ja 
multaamisvaatimuksia. Lietelannan levitykseen käytetään tilalla letkulevitintä. Siitä 
ei aiheudu valumia ympäristöön, kun levityslaite on kuljetusasennossa letkut ylös-
päin. Vaunu täytetään pumpulla alatäyttö- ja vaahtoputkivarustusta käyttäen, jolloin 
vaunun täyttyessä vaahto tai liete johdetaan putkea pitkin takaisin lietealtaaseen. 
Lieteallas täyttyy painovoimaisesti altapäin. Suurimmat hajuhaitat tulevat altaan 
tyhjentämisen yhteydessä, kun allasta sekoitetaan, jotta pohjalle painunut kiintoai-
nes saadaan liikkeelle ja pumpattua pois. Lietealtaan kiinteä kattaminen ei poistai-
si tätä sekoittamisesta johtuvaa haittaa. Kiinteä kate ei ole kustannustehokas saa-
vutettuun hyötyyn nähden.  Ympäristöministeriön 29.4.2014 päivätyn nitraatti-
asetustyöryhmän muistioluonnoksen mukaan telttamaiset katteet vähentävät pääs-
töjä noin 80 % ja kelluvat katteet noin 75 %. Tilalla on käytössä nitraattiasetuksen 
mukainen kelluva kate. Sikalarakennuksen sisällä kärpäsiä torjutaan ympärivuoti-
sesti. Lämpimään vuodenaikaan torjuntaa suoritetaan myös lantaloissa.” 

Toiminnanharjoittajalta on lisäksi tiedusteltu sähköpostitse 30.4.2021 lietesäiliössä 
olevan kelluvan katteen paksuudesta, kuinka usein sitä lisätään sekä siitä, miten hyvin 
kate pysyy lietettä sekoitettaessa paikalla. Toiminnanharjoittajan mukaan (sähköposti 
6.5.2021, dnro 086-011/2021) katetta on pyritty pitämään noin 10 cm kerros ja katetta 
on lisätty silloin tällöin. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan viimeksi kaksi vuotta sit-
ten. Altaan tyhjennyksessä sekoituksen alkupuolella leca-sora pysyy pinnalla lauttana. 
Koko lautta saattaa pyöriä hiljalleen altaan pinnalla. Altaan tyhjennyksen loppupuolella 
sekoittaja roiskii lietettä jonkin verran myös pinnalle. Mikäli sekoittajan asentoa saa 
vielä hieman pystymmäksi, sekoittajan lietteen virtaus saattaisi suuntautua paremmin 
pohjaa kohti. Sekoittaminen on kuitenkin välttämätöntä, jottei altaan pohjalle kerry 
vähitellen yhä paksumpi kerros kiintoainesta.  
 
Lausunnot, muistutukset, mielipide ja vastine on liitetty hakemusasiakirjoihin. 
 

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine 
 
Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys: 
 
 PÄÄTÖS 
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 Ympäristönsuojelulautakunta päättää hyväksyä ilmoituksen eläinsuojan toiminnasta    
xxxxxx xxxxxx ilmoituksen mukaisesti 520 lihasialle, 23 emakolle porsaineen, 67 jouti-
laalle emakolle ja 1 karjulle Pöytyän kunnassa Koiviston kylässä kiinteistölle xxxxx 
xxxxxx osoitteessa xxxxxxx, Pöytyä.  
 
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 
lanta ja pesu- ja jätevedet on varastoitava vesitiiviissä varastointitiloissa siten, 
että niitä ei joudu ympäristöön. Sade- ja sulamisvesien valuminen lannan säily-
tystiloihin on estettävä.  
 
Käytettävissä tulee olla niin paljon lannan säilytystilaa, että siihen voidaan varastoi-
da 12 kuukauden aikana kertyvä lanta. Luvanmukaiselle eläinmäärälle tulee olla 
vähintään 208 m3 kuivalantatilavuutta, 800 m3 lietesäiliötilavuutta ja 282 m3 virt-
sasäiliötilavuutta. Lisäksi tulee olla tilavuutta lietesäiliöön satavalle vedelle ja lumel-
le. 
 
2. Lantavarastot tulee tyhjentää kokonaan vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä 
on tarkistettava lantavarastojen kunto. Mahdolliset puutteet tulee korjata välittö-
mästi.  
 
3. Lanta on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä siten, ettei sitä joudu ym-
päristöön eikä naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa. Tilan lietesäiliö tulee täyt-
tää alakautta ja pitää katettuna vähintään 10 cm:n vahvuisella kelluvalla katteella. 
Kelluvan katteen on oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että se pysyy lietteen 
pinnalla, peittää lietteen tehokkaasti eikä hajoa kosteuden vaikutuksesta. Kellu-
van katteen pysyvyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa katteen pysyvyys koko lie-
tepinnalla tulee varmistaa tuulisuojauksella tai muulla vastaavalla tavalla. Katteen 
määrää tulee tarkkailla säännöllisesti ja lisätä tarpeen mukaan. Lietesäiliön se-
koittamisen tulee tapahtua ainoastaan tarpeen vaatiessa, kuten lietesäiliön tyh-
jennyksen yhteydessä. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi myö-
hemmin määrätä käytettäväksi myös muuta lisäkatetta.   
 
Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspeltoa valittaessa tulee ottaa 
huomioon ympäristöviihtyvyystekijät ja naapureille aiheutuva hajuhaitta. Pellon 
pintaan levitetty lanta tulee muokata maahan mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään vuorokauden kuluessa. Levitysajankohta tulee pyrkiä valitsemaan 
siten, että naapureille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Lannan 
käsittelyä ja levitystä tulee välttää yleisinä juhlapäivinä. Vahingon tai onnetto-
muuden seurauksena ympäristöön joutunut lanta on välittömästi korjattava tal-
teen.  
 
Lietelannan, virtsan ja pesuvesien levittäminen luokitelluilla pohjavesialueilla si-
jaitseville pelloille on kiellettyä. Kuivikelannan levittäminen pelloille on kiellettyä 
varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella.   
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Ilmoitetun eläinmäärän perusteella lannan levitysalan tarve on 77,7 hehtaaria.  
 
Jätteet ja kemikaalien varastointi 
4. Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että va-
rastoinnista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, maaperälle tai pinta- tai 
pohjavedelle eikä epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai muuta vaaraa tai 
haittaa ympäristölle.  
 
Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket sekä vanhentuneet ja muut 
käyttökelvottomat kemikaalit, tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on lupa 
vastaanottaa kyseistä jätettä. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet, kuten paperi-, 
pahvi-, muovi- ja metallijäte, tulee lajitella ja toimittaa hyödynnettäväksi asianmu-
kaiseen käsittelyyn.  
 
5. Toiminnassa käytettävät rehut, raaka-aineet, polttonesteet ja kemikaalit on 
varastoitava ja käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaan-
tumista, kohtuutonta hajuhaittaa eikä vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- tai poh-
javesille tai maaperälle tai muutakaan haittaa ympäristölle.  
 
Polttonestesäiliöiden tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja ne tulee sijoittaa 
kovapohjaiselle alustalle. Säiliöiden sijoittaminen tiiviille pohjalle on suositeltavaa. 
Maanpäälliset säiliöt suositellaan varustamaan katoksella ja valuma-altaalla, jollei 
säiliöt ole kaksivaippaisia polttonestesäiliöitä. Mikäli polttonestesäiliöitä joudutaan 
uusimaan, tulee uudet säiliöt olla kaksivaippaisia tai katoksella ja suoja-altaalla 
varustettuja säiliöitä. Mikäli polttonestesäiliöissä havaitaan vaurioita, jotka voivat 
johtaa päästöjen syntymiseen, tulee vauriot korjata välittömästi. Säiliön läheisyy-
teen tulisi varata imeytysmateriaalia mahdollisten onnettomuuksien varalta. 
Maanpäällisten polttonestesäiliöiden kunto tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 
15 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen vähintään kymmenen vuoden 
välein tai tarkastuksesta laadittuun pöytäkirjaan kirjatun määräajan puitteissa. 
Säiliön tarkastuksen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päte-
väksi arvioima tarkastaja. Tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, joka on 
säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Tilan polttonestesäiliöiden tulee olla määräyksen mukaiset ja ne tulee tarvittaes-
sa tarkastuttaa vuoden kuluessa tämän päätöksen antopäivästä. Tankkauskäy-
tössä olevaan polttonestesäiliöön tulee asentaa laponestolaite vuoden kuluessa 
tämän päätöksen antopäivästä. 
 
Kemikaalien, kuten kasvinsuojelu- ja pesuaineiden, varastoinnissa ja käytössä 
tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjeita.  
 
6. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua rehuhy-
gieniaan, yleiseen viihtyisyyteen ja eläinsuojan rakenteisiin aiheutuvien haittojen 
vähentämiseksi. Toiminta on järjestettävä siten, että haittaeläinten esiintyminen 
pyritään ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti. Toiminnassa tulee kiinnittää 
erityistä huomiota ympäristön yleiseen siisteyteen, jätteiden varastointiin ja jäte-
huoltoon, lannan varastointiin ja käsittelyyn, raatojen varastointiin ja käsittelyyn 
sekä eläinsuojan ilmanvaihdon toimivuuteen. Haittaeläinten torjunta on suoritet-
tava riittävällä tehokkuudella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kunnan ym-
päristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä erikseen haittaeläinten 
torjunnasta, mikäli on syytä epäillä, että haittaeläinten torjuntatoimenpiteet eivät 
ole riittäviä. 
 
Raportointi 
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7. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Toimintaa 
koskevat tiedot tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee si-
sältää ainakin seuraavat tiedot:  

• tiedot eläinmääristä  

• tiedot lantamääristä ja lannan levitykseen käytetyistä peltoaloista 

• tiedot uusista tai muutetuista lannan vastaanotto- tai luovutussopimuksis-
ta ja peltojen vuokrasopimuksista  

• kuolleiden eläinten määrä ja toimituspaikka tai käsittelytapa  

• tiedot toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista 
tilanteista  

 
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 
8. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheuttaneet 
tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on välittömästi 
ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentä-
miseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
 
Muut määräykset 
9. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ympä-
ristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava 
tilan oloihin soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. 
 
10. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
eläinsuojan toiminnassa tapahtuvista olennaisista eläinmääriin, tuotantoon tai 
ympäristön pilaantumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai 
pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä 
ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Mikäli toiminta muuttuu tai laajenee oleel-
lisesti, tulee toiminnasta tehdä uusi ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus tai 
hakea ympäristölupa. 
 
11. Toiminnan loppuessa tai keskeytyessä on varastoitu lanta ja muut jätteet toi-
mitettava asianmukaiseen hyötykäyttöön tai vastaanottopaikkaan. 
 
Asetuksen ja muiden säädösten noudattaminen 
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn 
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 ympäris-
tönsuojelulain 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 haittoja. Annettujen lupamääräysten ja ilmoituksen mukaisesti toimitta-
essa toiminnan voidaan arvioida olevan tämänhetkisen parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan mukaista. 
 
Lupamääräysten perustelut 
Lupamääräys 1 on annettu sen varmistamiseksi, että lannan käsittelystä tilalla ei 
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aiheudu haittaa ympäristölle. Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutar-
hataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) siirtymä-
säännösten mukaisesti lannan varastointitilojen mitoituksessa tulee soveltaa val-
tioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 
rajoittamisesta 931/2000, koska lantalat on otettu käyttöön ennen asetuksen 
1250/2014 voimaantuloa. Muutoin toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston 
asetuksen 1250/2014 vaatimuksia. Ympäristöhallinnon kotieläintalouden ympä-
ristönsuojeluohjeen mukaan lietesäiliöön satava veden ja lumen määrä huomioi-
daan säiliökorkeuden 30 cm lisäyksenä. Valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 
mukaan lannan varastointitilojen, lantakourujen ja muiden lannan johtamiseen 
tarkoitettujen rakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja rakenteiden ja laitteiden sellai-
sia, ettei lannan siirron, käsittelyn ja varastointitilan tyhjennyksen aikana pääse 
nesteitä ympäristöön.  
 
Lupamääräys 2. Lantavarastojen vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan va-
rastojen hyötytilavuuden säilyminen. Tyhjennyksen yhteydessä pystytään tarkis-
tamaan varastojen rakenteet mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 
 
Lupamääräys 3. Määräys lietesäiliön kattamisesta kelluvalla katteella on annettu 
toiminnasta naapurustolle aiheutuvan hajuhaitan vähentämiseksi. Katteen tark-
kailulla, lisäämisellä sekä tarvittaessa tuulisuojauksella varmistetaan, että kellu-
vaa katetta on lietesäiliön pinnalla riittävästi. Tarvittaessa ympäristönsuojeluvi-
ranomainen voi myöhemmin määrätä käytettäväksi myös muuta lisäkatetta.   
 
Lannan levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan lyhytaikaista ja sitä voi-
daan vähentää levitysteknisillä keinoilla sekä multaamalla tai muokkaamalla maa 
mahdollisimman nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa 
voidaan vähentää välttämällä levitystä ja käsittelyä ajankohtina, jolloin siitä aiheu-
tuisi ilmeistä haittaa. Ympäristön pilaantumisen ja ravinteiden huuhtoutumisen 
estämiseksi vahingon tai onnettomuuden seurauksena ympäristöön joutunut lan-
ta tulee korjata talteen välittömästi. 
 
Lietelannan, virtsan ja pesuvesien käyttö lannoitteena luokitelluilla pohjavesialu-
eilla aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin. Kuivikelannan ominaisuuksista joh-
tuen pohjavesialueella varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella kuivikelan-
nan levittäminen on kiellettyä. Kuivikelannan levittäminen on sallittua varsinaisen 
muodostumisalueen ulkopuolella (reunavyöhykkeellä). 
 
Tarvittava lannanlevitysala on valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 2 mu-
kainen.  
 
Lupamääräys 4 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain ros-
kaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta 
tms. eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman 
rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen 
vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätteiden asianmukai-
sella varastoinnilla ja käsittelyyn toimittamisella estetään maaperän ja pinta- ja 
pohjavesien pilaantuminen ja muut puutteellisesta jätehuollosta mahdollisesti 
aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Toiminnanharjoittaja on velvollinen pitämään 
erilaiset jätteet erillään ja toimittamaan jätteet asianmukaiseen käsittelyyn. Jäte-
lain 8 §:n mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja hai-
tallisuutta. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erikseen ja toimitettava 
hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Jäte on hyödynnettävä, jos se on 
teknisesti mahdollista ja, jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia ver-
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rattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Jätteiden käsittely on suunnitel-
tava ja järjestettävä siten, että jätteestä päätyy mahdollisimman vähän loppusijoi-
tukseen. Vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähen-
tää niiden aiheuttamia terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia riskejä. 
 
Lupamääräys 5 on annettu maaperän ja pinta- ja pohjavesien pilaantumisen, 
ympäristön roskaantumisen ja mahdollisten muiden ympäristöön aiheutuvien 
haittojen ehkäisemiseksi. 
 
Polttonestesäiliöiden tarkastamisvelvoitteella ja tarkkailulla varmistutaan säiliöi-
den tiiveydestä, varmistetaan säiliöiden käyttökelpoisuus ja ehkäistään vuotojen 
syntymistä. Vuotojen syntymistä ehkäistään myös polttonestesäiliöiden sijoittami-
sella vähintään kovapohjaiselle alustalle, joka estää säiliön painumista ja ulko-
puolista syöpymistä. Onnettomuuksiin tulisi varautua varaamalla säiliön läheisyy-
teen imeytysainetta, jotta mahdollinen polttonestevuoto saataisiin mahdollisim-
man pian imeytettyä ja siten ehkäistyä leviämistä ympäristöön. Säiliöiden vaihta-
mistilanteissa vaadittavat kaksivaippaiset tai katoksella ja suoja-altaalla varuste-
tut säiliöt parantavat suojausta ja ehkäisevät vesistöjen ja maaperän pilaantumi-
sen riskiä. Vuotojen syntymistä ehkäistään laponeston asentamisella, joka estää 
lappovirtauksen tankkausletkun katketessa tai pudotessa maahan. 
 
Lupamääräys 6 on annettu terveyshaittojen estämiseksi sekä yleisen viihtyisyy-
den ja eläinsuojan rakenteiden turvaamisen vuoksi. Tarvittaessa ympäristönsuo-
jeluviranomainen voi antaa lisämääräyksiä haittaeläinten torjunnasta, mikäli se ei 
ole riittävää. 
 
Lupamääräys 7 on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja 
valvonnan järjestämiseksi. Valtioneuvoston asetuksessa 138/2019 edellytetään 
kirjanpitoa eläinsuojan toiminnasta. Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viran-
omainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja tässä luvassa annet-
tujen määräysten noudattamista. 
 
Lupamääräyksellä 8 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, 
joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellisen suur-
ta haittaa. Häiriötilanteessa voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita haitan vä-
hentämiseksi tai poistamiseksi. 
 
Lupamääräys 9. 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 vähentä-
mismahdollisuuksista. Toiminnanharjoittajan tulee ottaa käyttöön uutta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa, mikäli siten voidaan olennaisesti vähentää päästöjä tai 
jätteitä ilman kohtuuttomia kustannuksia. 
 
Lupamääräykset 10–11. Ilmoittamalla toiminnassa tapahtuvista muutoksista var-
mistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle, joka voi ilmoituksen perusteella 
arvioida esimerkiksi ilmoituspäätöksen muuttamisen tarvetta. Toiminnan olennai-
nen muuttaminen tai laajentaminen edellyttää uutta ilmoitusta tai ympäristölupaa. 
Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava haltijan vaihtumi-
sesta valvontaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnan päätyttyä 
toiminnanharjoittaja vastaa lupamääräysten mukaisesti tarvittavista toimista pi-
laantumisen ehkäisemiseksi. Toiminnan lopettaminen edellyttää muun muassa, 
että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Näiden 
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seikkojen vuoksi toiminnan muutoksista ja lopettamisesta tulee ilmoittaa valvon-
taviranomaiselle. 
 
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon osalta lannan, raaka-aineiden, polt-
tonesteiden, kemikaalien, tuotteiden ja jätteiden käsittelystä ja varastoinnista on 
määrätty lupamääräyksissä 1–5.  
 
Muistutuksissa ja mielipiteessä on kiinnitetty huomiota lietesäiliöstä aiheutuviin 
hajuhaittoihin. Lietesäiliössä on tällä hetkellä käytössä kelluva kate. Lupamää-
räyksessä 3 on annettu tarkemmat määräykset kelluvan katteen ylläpidosta. 
Lisäksi on määrätty, että tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi myö-
hemmin määrätä käytettäväksi myös muuta lisäkatetta.  
 
Kelluvan katteen ja kiinteän katteen hajuntorjunnan tehoja on jonkun verran 
tutkittu. Hakija on vastineessaan viitannut ympäristöministeriön 29.4.2014 päi-
vätyn nitraattiasetustyöryhmän muistioluonnokseen, jonka mukaan telttamaiset 
katteet vähentävät päästöjä noin 80 % ja kelluvat katteet noin 75 %. Korkein 
hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään 2015:168 todennut, että kattamisen 
vaikutuksesta lietesäiliöiden hajupäästöihin Suomen oloissa ei ole yleisesti pä-
tevää selvitystä, vaan saadut tulokset ovat toistaiseksi olleet selvityksittäin vaih-
televia. Joidenkin tulosten mukaan kiinteän katteen paremmuus hajupäästön 
rajoittajana on kelluvaan katteeseen nähden varsin vähäinen, toisten tulosten 
mukaan vähäistä merkittävämpi. 
 
Kiinteä kate ei olennaisesti vähennä hajuhaitan esiintymistä säiliön tyhjennyk-
sen ja lannanlevityksen aikaan, sillä lietteen sekoitus ja levitys edellyttävät myös 
kiinteän katteen avaamista. 
 
Edellä mainitut seikat huomioiden on katsottu, että kelluva kate oikein käytetty-
nä ehkäisee riittävästi hajuhaittoja.  
 
Kärpäshaittojen torjumisesta on määrätty lupamääräyksessä 6 ja lannan levi-
tyksestä lupamääräyksessä 3. Lisäksi lannan levityksessä tulee aina noudattaa 
nitraattiasetusta (1250/2014).  
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO  
Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.  
 
KUMOTUT PÄÄTÖKSET JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Tämä päätös kumoaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöja-
oston 6.9.1995 § 79 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-115e, 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 



79 
Kosken Tl kunta  Pöytäkirja   Nro 2/2021 
Ympäristönsuojelulautakunta 19.5.2021 
  

 
 

Pöytäkirjantarkastajat:  

 
 

päästöjen rajoittamisesta 1250/2014 
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksa 
 
Käsittelymaksu ja sen määräytyminen 
Lupa-asian käsittelystä peritään Kosken Tl kunnanvaltuuston 18.2.2019 hyväk-
symän Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan maksutaksan mukainen 1300 
€:n maksu. 
 

 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös: 
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
Päätöksen antaminen 
Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä 25.5.2021. Päätöksestä kuulutetaan 
Kosken Tl ympäristönsuojelun sähköisellä ilmoitustaululla (Kosken Tl kunnan internet-
sivut) ja Pöytyän kunnan internetsivuilla.  
 
Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista.  Valitusaika päättyy 1.7.2021. Valitusosoitus on 
tämän päätöksen liitteenä. 
 
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 
 
Ilmoitus päätöksestä / julkipanoilmoitus 
Asianosaiset 
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20 § Päätös asetetun uhkasakon poistamisesta, AA, Pöytyä 

 
 Asianosainen 
 AA 

 
 Taustatiedot 
 Kosken Tl ympäristönsuojeluun on 8.2.2017 ilmoitettu, että Pöytyän AA on kiinteistö, 

jolla on muun muassa vanhoja autoja, traktoreita ja kaivinkoneita sekä vanhoja kaivoja, 
joihin on kaadettu jätteitä/öljyä. 
 
Kiinteistön xxxxxxxx xxxxxxxx omistaa Pöytyän kunta ja asianosaisella on hallintaoi-
keus noin 0,5 hehtaarin suuruiseen metsäalueeseen ja sillä sijaitseviin rakennuksiin 
(kuivuri ja työtila). Hallinnan jatkamisesta on tehty sopimus 18.6.2014 jolla hallinta on 
ollut voimassa 31.12.2015 asti. Hallintasopimukseen on 28.8.2015 kirjattu, että alueen 
hallintaa on jatkettu 31.5.2016 asti. Asianosaisen käsityksen mukaan hänellä on tois-
taiseksi voimassa oleva hallintaoikeus/vuokrasopimus. Asianosaiselta saadun selvityk-
sen mukaan kohteessa olevat rakennukset ja irtaimisto ovat hänen hallinnassaan. 
 

 Asian käsittely 
 Kohteessa on 11.4.2017 suoritettu tarkastus, jolloin on todettu, että kiinteistöllä on run-

saasti erilaista käytöstä poistettua tavaraa, pääasiassa metallijätettä. Kaivoja, joihin 
kaadettaisiin öljyä/jätteitä ei kiinteistöllä havaittu eikä asianosaisen mukaan myöskään 
ole. Tarkastuksen perusteella asianosaiselle on 19.4.2017 lähetetty siivouskehotus 
(dnro 173-001/2017) jonka mukaan kiinteistöltä tuli poistaa käytöstä poistetut tavarat 
(muun muassa metallit, autot, koneet ja renkaat) 31.8.2017 mennessä.  
 
Kohteessa on 14.12.2017 suoritettu tarkastus, jolloin on todettu, että annettua siivous-
kehotusta ei ole noudatettu. Asianosaisen mukaan alueelta on viety yksi metallikuorma, 
mutta muutoin annettua kehotusta ei ollut noudatettu. Tarkastuksen perusteella annet-
tiin siivouskehotus (dnro 173-002/2017) jonka mukaan kiinteistöltä tuli poistaa käytöstä 
poistetut tavarat (metallit, autot, koneet renkaat ym.) 30.4.2018 mennessä.  
  
Kohteessa suoritettiin tarkastus 25.7.2019 jolloin todettiin, että annettua siivouskehotus-
ta ei ole noudatettu. Tarkastuksella asianosainen pyysi siivoamiselle lisäaikaa muuta-
man viikon. Tarkastuksen perusteella annettiin siivouskehotus (dnro 173-003/2017) 
jonka mukaan kiinteistöltä tuli poistaa käytöstä poistetut tavarat (metallit, autot, koneet, 
renkaat ynnä muut) 10.9.2019 mennessä. Tarkastuksella on todettu, että mikäli kiinteis-
töä ei määräaikaan mennessä siivota, asia viedään Kosken Tl ympäristönsuojelulauta-
kunnan käsiteltäväksi.   
 
Kohteessa suoritettiin tarkastus 20.2.2020. Tarkastuksella todettiin, että annettua sii-
vouskehotusta ei ole noudatettu ja kiinteistö on edelleen jätelain mukaan roskaantunut. 
Tarkastuksesta laaditussa tarkastuskertomuksessa (dnro 173-004/2017) todettiin, että 
asia viedään Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyyn, koska kiinteistöä ei 
ole kokonaisuudessaan siivottu aiemmin annettujen kehotusten mukaisesti. Ympäris-
tönsuojelulautakunta voi antaa asiassa määräyksen ja asettaa määräyksen tehosteeksi 
uhkasakon. Kiinteistön haltijalle varataan hallintolain mukainen oikeus tulla kuulluksi 
ennen lautakunnan päätöstä. Mikäli kiinteistö siivotaan ennen lautakuntakäsittelyä, voi 
asianosainen ilmoittaa kiinteistön siivoamisesta, jolloin käydään tarkastuksella totea-
massa asia.  
 
Toiminnanharjoittajalle lähetettiin 26.2.2020 hallintolain mukainen kuulemiskirje, jolla 
asianosaiselle varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin 
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asia käsitellään ympäristönsuojelulautakunnassa jätelain mukaisen määräyksen anta-
miseksi ja uhkasakon asettamiseksi. Kuulemiskirje lähetettiin saantitodistuksella (dnro 
173-005/2017). Kuulemiskirje on noudettu 28.2.2020 ja saantitodistus on palautunut 
Postista 30.3.2020 (dnro 173-006/2020). Mahdollinen vastine tuli antaa 21 päivän kulu-
essa kuulemiskirjeen tiedoksi saamisesta. Asianosainen ei toimittanut vastinetta asias-
sa.  
 
Asianosainen ilmoitti 20.3.2020, että kiinteistö on pääosin siivottu ja pyysi tarkastusta 
alueella. Kohteessa suoritettiin tarkastus 29.4.2020. Tarkastuksella todettiin, että alu-
eelta oli viety pois jonkin verran sekalaista metallijätettä. Asianosaisen mukaan metalli-
jätettä on kerätty kahdelle lavalle joista toinen oli vielä kyseisellä kiinteistöllä ja toisen 
lavan hän on vienyt asuinkiinteistölleen. Tarkastuksella todettiin, että kohteessa on kui-
tenkin käytöstä poistettua tavaraa, jolla ei ole enää jatkokäyttöä tai jota ei ole suunnitel-
tu kunnostettavan, ainakin seuraavasti: 

-sekalaista metallijätettä  
-ajoneuvon runko, josta otetaan renkaat käyttöön (mäessä) 
-renkaita (osa käyttökelpoisia, jotka säilytetään) 
-kuorma-autojen hytit 2 kpl (keltainen ja valkoinen) 
-ruostunut lava (jolla pellit) 
-pellit 
-metallitynnyrit (muutama käyttökelpoinen säilytetään) 
-metallinen betonisuppilo 
-valkoinen pakettiauto tulotien vieressä 
-moottori tulotien vieressä 
-kaapelia 
-kuorma-autosta (lähempänä tulotietä, vihreäpunainen hytti) pohja/lava 
käyttöön, muuten käyttökelvoton 
-valkoinen pakettiauto mäessä 

 
Tarkastuskertomuksessa todettiin, että annettua siivouskehotusta ei ole noudatettu ja 
kiinteistö on edelleen jätelain mukaan roskaantunut. Asianosaiselle on jo aiemmin va-
rattu hallintolain mukainen oikeus tulla kuulluksi 26.2.2020 postitetulla kuulemiskirjeellä 
(dnro 173-005/2020). 
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on päätöksellään 13.5.2020 § 47 määrännyt 
jätelain 75 §:n ja 126 §:n perusteella asianosaisen siivoamaan kiinteistöltä xxxx xxxxxxx 
hallinnoimaltaan alueelta määräyksessä luetellut jätteet (ainakin tarkastuskertomukses-
sa dnro 173-007/2017 käytöstä poistetuiksi todetut tavarat) 31.8.2020 mennessä. Jäte-
lain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n nojalla määräyksen tehosteeksi asetettiin 4000,00 
euron uhkasakko. 
 
Kohteessa suoritettiin tarkastus 3.11.2020 (tarkastuskertomus 173-009/2017). Tarkas-
tuksella todettiin, että alueelta on viety jätteitä pois mutta alueella on edelleen Kosken 
Tl ympäristönsuojelulautakunnan määräyksessä siivottavaksi määrättyä tavaraa. Todet-
tiin, että annettua määräystä ei ole kokonaisuudessaan noudatettu, joten asianosaiselle 
varataan hallintolain mukainen oikeus tulla kuulluksi ennen asian käsittelyä Kosken Tl 
ympäristönsuojelulautakunnassa uhkasakon tuomitsemiseksi ja uuden uhkasakon aset-
tamiseksi.  
 
Toiminnanharjoittajalle lähetettiin 3.11.2020 hallintolain mukainen kuulemiskirje, jolla 
asianosaiselle varattiin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineensa asiassa ennen kuin 
ympäristönsuojelulautakunnassa käsitellään asetetun uhkasakon tuomitsemista mak-
settavaksi ja uuden uhkasakon asettamista annetun siivousmääräyksen tehostamisek-
si. Kuulemiskirje lähetettiin saantitodistuksella (dnro 173-010/2017). Kuulemiskirje on 
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noudettu 10.11.2020 ja saantitodistus on palautunut Postista 25.11.2020 (dnro 173-
011/2017). Mahdollinen vastine tuli antaa 21 päivän kuluessa kuulemiskirjeen tiedoksi 
saamisesta. Asianosainen ei toimittanut vastinetta asiassa.  
 
Asianosainen ilmoitti 7.12.2020 siivonneensa kiinteistön. Kohteessa suoritettiin tarkas-
tus 9.12.2020, koska uhkasakon tuomitsemista ja uuden siivousmääräyksen antamista 
uhkasakon uhalla oli tarkoitus käsitellä samana päivänä olevassa kokouksessa. Tarkas-
tuksesta laaditussa tarkastuskertomuksessa (dnro 173-014/2017) todettiin, että kiinteis-
töltä oli viety pois suurin osa Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan päätöksessä 
13.5.2020 § 47 siivotuksi määrätyistä jätteistä. Lisäksi kiinteistöllä oli kaksi lavaa, joille 
oli kerätty metallijätettä poiskuljetettavaksi. Kiinteistöllä oli kuitenkin siivotuksi määrä-
tyistä jätteistä edelleen metallinen betonisuppilo, valkoinen pakettiauto mäessä, kuor-
ma-auto (vihreäpunainen hytti, josta pohja/lava otetaan käyttöön) sekä mahdollisesti 
pienempää sekalaista metallijätettä. Todettiin, että annettua määräystä ei ole kokonai-
suudessaan noudatettu, joten uhkasakkoa ei voida kokonaan jättää tuomitsematta 
maksettavaksi.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta on päätöksellään 9.12.2020 § 79 tuominnut 
asetetusta uhkasakosta maksettavaksi 1000,00 €. Samalla päätöksellä on asetettu uusi 
1000,00 € uhkasakko ympäristönsuojelulautakunnan asianosaiselle 13.5.2020 § 47 
antaman siivousmääräyksen tehosteeksi. Siivous tuli suorittaa 31.1.2021 mennessä. 
Kiinteistöltä tuli poistaa päätöksessä 13.5.2020 § 47 poistettavaksi määrätyt tavarat.  
 

 Tarkastus 
 Kohteessa suoritettiin tarkastus 22.4.2021. Tarkastuksessa laaditussa tarkastuskerto-

muksessa (dnro 173-019/2017) on todettu, että siivotuksi määrätyistä tavaroista betoni-
suppilo on lavalla odottamassa poiskuljetusta. Valkoisesta pakettiautosta ei ollut jäljellä 
muuta kuin runko ja se oli paloiteltu ja laitettu lavalle muun metallijätteen kanssa odot-
tamaan poiskuljetusta. Kuorma-auton osalta todettiin, että koska lava/pohja tulee käyt-
töön, on riittävää, että hytti ja laidat toimitetaan asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, 
kun ne puretaan lavaa käyttöönotettaessa. Lisäksi kahdelle lavalle oli kerätty muuta 
sekalaista metallijätettä poiskuljetettavaksi. Tarkastuskertomuksen liitteenä on valoku-
via tarkastukselta. Todettiin, että annettua määräystä on noudatettu.  
 

 Päätöksen liitteet: 
Liite 6. Tarkastuskertomus 22.4.2021 tarkastukselta, lähetetty 26.4.2021 (dnro 173-
019/2017) 
Liite 6.1. Tarkastuskertomuksen 173-019/2017 liite, valokuvat 22.4.2021 

  

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 
 

  

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää, että asianosaisen nimiin kiinteistölle xxxxx 

xxxxxxx asetettu uhkasakko poistetaan, koska asianosainen on noudattanut hänelle 
annettua päävelvoitetta siivota kiinteistö Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunnan 
13.5.2020 § 47 ja 9.12.2020 § 79 antamien määräysten mukaisesti.  
 
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta toimittaa Maanmittauslaitokselle ilmoituksen 
päävelvoitteen täyttämisestä ja uhkasakon poistamisesta kiinteistöä xxxx xxxxxx koske-
van merkinnän poistamiseksi kiinnityksistä pidettävästä rekisteristä. 
 

 Päätöksen perustelut 
 Asianosainen on noudattanut annettua päävelvoitetta, joten asetettu uhkasakko poiste-

taan. Kiinteistöiltä on siivottu määräyksen mukaiset jätteet.  
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Uhkasakkolain 19 §:n mukaan Maanmittauslaitokselle tulee ilmoittaa kiinteistöä koske-
vasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi 
kiinnityksistä pidettävään rekisteriin. Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä vas-
taava ilmoitus asiaa koskevista myöhemmistä päätöksistä ja päävelvoitteen täyttämi-
sestä. 
 

 SOVELLETUT OIKEUSOHJEET JA SÄÄNNÖKSET 
 Jätelaki (646/2011): 5, 72, 73, 75, 126, 129, 137, 138 ja 139 § 

Uhkasakkolaki (1113/1990): 12, 19 ja 22–24 §  
Hallintolaki (434/2003): 34 § 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti päätösesityksen mukaisesti. 

 
 Muutoksenhaku  
 Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusai-

ka on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on tämän päätöksen liit-
teenä. 
 

 Ote pöytäkirjasta 
 Asianosainen (saantitodistuksella) 

Kiinteistön omistaja (saantitodistuksella) 
Maanmittauslaitos 
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21 § Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle munituskanalan toiminnan muut-

tamisesta ja toiminnan aloitusluvasta, Maatalousyhtymä Kyheröisen kanala, 
Marttila 
 

 Viite ESAVI/12499/2021 
 

 Lausuntopyyntö 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Marttilan kunnan ympäristönsuojeluviranomai-

sen lausuntoa Maatalousyhtymä Kyheröisen kanalan toiminnan muuttamisesta ja toi-
minnan aloittamisluvasta. Lausuntoa pyydetään 31.5.2021 mennessä.  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 25.3.2021 (VARE-
LY/1154/2021) antaman päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.  

 
 Hakemus 
 Tilalla on voimassa oleva Etelä-Suomen aluehallintoviraston 8.5.2018 myöntämä ym-

päristölupa (nro 68/2018/1, dnro: ESAVI/1903/2018) 60 000 munivalle kanalle ja 
30 000 kananuorikolle.  
 
Tilalla on tällä hetkellä kolmessa rakennuksessa olemassa olevat tilat 20 000 ulkoka-
nalle, 40 500 virikekanalle ja 30 000 kananuorikolle. Hakemus koskee 20 000 ulkoka-
nalan laajentamista 65 000 ulkokanalaksi sekä kasvatuskanalan laajennusta 30 000 
kanasta 32 500 kanaan. Tilalla on laajennuksen jälkeen 105 500 munivaa kanaa ja 32 
500 kananuorikkoa. 
 
Laajennus lisää ulkokanalan kanamäärän 20 000 kanasta 65 000 kanaan. Rakennuk-
seen tulee kaksi osastoa, jossa molemmissa on 32 500 kanaa. Osastoissa on kerros-
lattiajärjestelmä, jossa kanat pääsevät liikkumaan vapaasti rakennuksessa. Järjestel-
mässä on munintapesät, joista munat kulkevat hihnakuljettimia pitkin suoraan pakkaa-
molle. Lanta poistetaan kolme kertaa viikossa hihnakuljettimia pitkin suoraan raken-
nuksen yhteydessä olevaan lantalaan. Kanalan yhteyteen rakennetaan ulkolaidun, jo-
hon kanoilla on vapaa pääsy. Ulkotarhaan tulee puutolpat ja metalliverkkoaita. Kanat 
ovat lintuinfluenssa-aikana sisällä tai katetussa terassissa, joka on osa kanalaraken-
nusta. Laitumen koko on 26 ha. Olemassa olevassa virikehäkkikanalassa on 6 kerros-
ta, joissa kanat ovat pienryhmäosastoissa. Osastoissa on orret, munintapesät ja kuop-
sutusalusta. Munat kulkevat kuljettimia pitkin suoraan pakkaamolle. Lannankeräys ta-
pahtuu hihnakuljettimilla. Lannan poisto suoritetaan kolme kertaa viikossa. Lanta varas-
toidaan kanalan alla sijaitsevassa lantakellarissa, jonka oviaukko on suljettu pres-
suovella. Aiemmin remontoidussa kasvatuskanalassa on kerrosritiläkasvatusjärjestel-
mä, jossa nuorikot pääsevät vapaasti liikkumaan koko osaston alalla. Osastossa kas-
vatetaan 2 kanaerää vuodessa. Lanta poistetaan hihnakuljettimia pitkin lantalaan kolme 
kertaa viikossa. 
 
Tilalla on 3 katettua lantavarastoa, joiden yhteistilavuus on 2 700 m3 ja lisäksi ulkoka-
nalan lantalaa laajennetaan 4 000 m3:lla. Laajennuksen jälkeen lantaloiden yhteistila-
vuus on noin 6 700 m3. Kaikki lantalat ovat katettuja ja niissä on betonista tehty lattia, 
seinät ja kuormauslaatta. Lantalat tyhjennetään 2 kertaa vuodessa.  
 
Peltoalaa lannanlevitykseen tilalla on käytettävissä 800 hehtaaria.  
 
Ulkokanalassa on kaksi osastoa, yksi osasto pestään vuodessa. Kasvatuskanala pes-
tään kaksi kertaa vuodessa. Yhteispesuvesimäärä on noin 30 m3 vuodessa. Kanaloita 
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ei pestä samaan aikaan. Pesuvesi imeytetään kerroslattiakanaloista syntyneeseen 
pehkuun ja sekoitetaan lantaan. Tilalla on myös 10 m3 pesuvesisäiliö. Virikekanala kui-
vapuhdistetaan. Pakkaamotilojen WC:n jätevedet johdetaan erilliseen 3-osaistoiseen 
saostuskaivoon, joka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa jäteyrittäjän toimesta. 
 
Tilalla on kolme (2 x 5 000 ja 3 000 litraa) koneiden tankkaukseen käytettävää kaksois-
vaipallista polttonestesäiliötä, jotka sijaitsevat valuma-altaalla varustetussa rakennuk-
sessa. Säiliöissä on laponestolaite ja ne ovat lukittuja. Tilalla on muita öljytuotteita 1000 
litraa, joita säilytetään konehallissa alkuperäisissä toimituspakkauksissa (tynnyri ja ka-
nisteri). Hallissa on betonilattia ja tynnyrit säilytetään valuma-altaalla varustetussa teli-
neessä. 
 
Kuolleet kanat (2 tonnia) poltetaan omassa rinnakkaispolttolaitokseksi hyväksytyssä 
lämpökeskuksessa. Lämpölaitoksen tuhka (15 tonnia) sekoitetaan lantaan ja levitetään 
pelloille. Kanaerien vaihtojen yhteydessä Agrikumppanit Oy lopettavat kanat (noin 80 
tonnia vuodessa) ja toimittavat ne minkin- ja kalanrehuksi. 
 
Tuotannosta syntyvät nahkamunat ja särkyneet munat (2 m3 vuodessa) varastoidaan 
lannan joukossa. Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteeseen. 
Metalliromu toimitetaan keräykseen. 
 

Valmistelija: Ympäristönsuojelusihteeri Piritta Laine  
 
Ympäristönsuojelusihteerin lausuntoesitys: 
 Hakemuksessa ei ole käsitelty laajennuksen mahdollisia vaikutuksia lähimpään häiriin-

tyvään kohteeseen (vapaa-ajan asunto, noin 150 metrin etäisyydellä).  
 
Pakkaamotilojen WC:n jätevesien osalta on hyvä huomioida, mikäli tilois-
sa/rakennuksessa tehdään ympäristösuojelulain 527/2014 156 b § mukaisia korjaus- 
tai muutostöitä, tulee jätevesienkäsittelyjärjestelmä uudistaa siten, että se täyttää ym-
päristönsuojelulain 154 b § mukaisen perustason puhdistusvaatimuksen.  
 
Kosken Tl Ympäristönsuojelun tiedossa ei ole muita sellaisia asioita, jotka vaikuttaisivat 
lupahakemuksen käsittelyyn tai, jotka eivät olisi tullut ilmi hakemuksesta.  

 
Ympäristönsuojelulla ei ole muuta huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan lausunto:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päätti lausuntoesityksen mukaisesti. 

 
Ote pöytäkirjasta 
 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue (avi.fi/sahkoiset-lomakkeet)  
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22 § Ilmoitusasiat 
  

Ilmoitusasiat ovat pöytäkirjan liitteenä. 
 
Liite 7. Ilmoitusasiat 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta päättää merkitä oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset 

tietoonsa saatetuksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta merkitsi oheisen liitteen mukaiset ilmoitukset tietoonsa 

saatetuiksi. 
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23 § Muut asiat 

 
 • Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin (mikäli vielä tarvetta 

kesäkuussa kokoukselle) 

• Kiitos kaikille tästä kaudesta 
 

Ympäristönsuojelusihteerin päätösesitys:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskustelee edellä mainituista asioista ja merkitsee ne 

tietoonsa saatetuiksi. 
 

Ympäristönsuojelulautakunnan päätös:   
 Ympäristönsuojelulautakunta keskusteli edellä mainituista asioista ja merkitsi ne tie-

toonsa saatetuiksi. 
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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 §): 

§§  18, 21–23 

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

§§ 15–16 

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 
   

§§ 15–16 

Aika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.  
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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. 

§§ 17, 20 

 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. 

§§ 19 

 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 tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen antopäivästä.  

 
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. 

 


