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MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 8/2019
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain
PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 115 a §:n

mukaisessa
ilmoitusasiassa.

Antopäivä 30.8.2019

Päätöksessä on liitteineen
ilman ilmoitusta 9 sivua.

ILMOITUSPÄÄTÖS / LAITINEN MIKKO

ASIA Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen päätös, joka koskee laajennettavan
eläinsuojan sekä erillisen vasikkalan toimintaa Kangasniemen kunnan Oralan
kylässä Harjun (RN:o 213-417-1-57) ja Hannulan (RN:o 213-417-1-28) tiloilla.

Sijainnin osoittavat kartta ja ilmakuva ovat päätöspöytäkirjan liitteinä.

ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Laitinen Mikko Antero

LAITOKSEN SIJAINTI

Harju RN:o 1:57 ja Hannula RN:o 1:28
Oralan kylä - 417
Kangasniemen kunta - 213
ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6886912,  E 469394

Käyntiosoite:
Oralantie 120
51360 Koivula

ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminta on ilmoitusvelvollista ympäristönsuojelulain 115 a § 1 momentin
mukaisena toimintana. Ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaan
ilmoitusvelvollisia ovat eläinsuojat, jotka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300
lypsylehmälle.

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan kyseistä toimintaa
koskevan ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisena Kangasniemellä toimii Mikkelin seudun
ympäristölautakunta.

ASIAN VIREILLETULO

Ilmoitus on toimitettu 18.6.2019 sähköisenä ympäristötarkastajalle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 21.8.2019 Liite 1 § 50
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KIINTEISTÖNOMISTAJA

Ilmoituksen tekijä omistaa kiinteistöt, joille toiminta sijoittuu.

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Olemassa olevalla eläinsuojalla ei ole ympäristölupaa. Rakennuksilla on MRL:n
mukaisia lupia.

Alueen kaavoitustilanne

Etelä-Savon 4.10.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa kiinteistöjen ja niiden
lähiympäristön kohdalla on merkintä ma 6.556. Merkintä viittaa Oralan
rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kulttuurimaisemaan ja se on
maakuntakaavassa arvotettu maakunnalliseksi. Maakuntakaavassa ei ole muita
merkintöjä lähialueilla. Tilakeskus ei sijaitse yleis- tai asemakaavan alueella.
Synsiön ja Kaijanlammen rantayleiskaava on noin 800 m etäisyydellä tilan
itäpuolella.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Laajennusosa tulee suoraan kiinni olemassa olevaan navettaan. Tilakeskus
sijaitsee peltoaukean keskellä ja lähiympäristössä on muita maatiloja ja
asuinrakennuksia. Oralantie kulkee tilakeskuksen vierestä. Lähimmän naapurin
asuinrakennus sijaitsee 100 m päässä rakennettavasta eläinsuojasta ja seuraavaksi
lähimmät asuinrakennukset 130 m ja 150 m päässä. Lähistöllä ei sijaitse
luokiteltuja pohjavesialueita tai suojeltuja alueita. Lähin vesistö on Synsiön
Siikalahti 1,1 km etäisyydellä. Harju-tilan pintavalunta kulkee pääosin Sika-
ahonpurun lähes 4 km pitkää reittiä Synsiöön.

LAITOKSEN TOIMINTA

Toiminnanharjoittajan on tarkoitus laajentaa toimintaa rakentamalla olemassa
olevaan navettaan laajennusosa lypsylehmille sekä uusi lietesäiliö.
Pikkuvasikoiden kasvatusta erillisessä navetassa kiinteistöllä RN:o 213-417-1-28
jatketaan. Laajennuksen toteuttamisen jälkeen tilalla on enimmillään lypsylehmiä
70, hiehoja (12-24 kk) 21 ja lehmävasikoita (6-12 kk) 14 ja vasikoita (< 6 kk) 26.
Ympäristönsuojelulain mukaiseksi eläinyksikkömääräksi tulee 932.

Laajennettava eläinsuoja toimii pääosin lietelantajärjestelmällä ja erillinen
vasikkala kuivalantajärjestelmällä. Laskennallinen 12 kk tarve lietelannalle on
2064,3 m3 ja kuivalannalle 158,6 m3. Lietelannan varastointitilaa on 3100 m3

uuden lietelantasäiliön rakentamisen jälkeen. Kuivalannan varastosta ei ollut
esitetty suunnitelmaa. Uusi lietelantala on suunniteltu katettavan kelluvalla
katteella esim. turpeella.

Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on 73 ha ja laskennallinen tarve
65 ha.
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Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista mukaan
vähimmäisetäisyyden pitäisi kyseisellä eläinmäärällä olla 200 m hajusta
häiriintyvään kohteeseen tai 150 m, jos myös vanhaan lietesäiliöön laitetaan
kelluva kate. Ilmoituksen tekijä perustelee vähimmäisetäisyydestä poikkeamista
sillä, että laajennusosalle ei ole muuta käyttökelpoista vaihtoehtoa.

Eläinsuojan toimintaa on kuvattu ilmoituspäätöksen liitteenä olevassa
ilmoituksessa tarkemmin.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoituksesta tiedottaminen

Ilmoituksesta on kuulutettu Kangasniemen kunnan ilmoitustaululla sekä
Lupapisteen Julkipano-palvelussa 20.6. - 22.7.2019. Kuulutus on lisäksi lähetetty
naapureille kirjeitse. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä
tietoverkossa ja Kangasniemen kunnantalolla.

Tarkastukset

Ilmoituksen johdosta on tehty tarkastus paikan päällä 29.7.2019.

Muistutukset ja mielipiteet sekä lausunnot

Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Ilmoituksesta pyydettiin
terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Terveystarkastaja antoi lausunnon, joka on siteerattu tähän kokonaisuudessaan:

Lietteen käsittelyssä tulisi ottaa naapurit huomioon, esimerkiksi ilmoittamalla
ennakkoon lietteen käsittelyajoista.

MIKKELIN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Lautakunta hyväksyy Mikko Laitisen ilmoituksen eläinsuojan laajennuksesta ja
uudesta lantavarastosta sekä toiminnan jatkamisesta Kangasniemen kunnan
Oralan kylässä Harjun (RN:o 213-417-1-57)  ja Hannulan (RN:o 213-417-1-28)
tiloilla. Eläinsuojissa voidaan pitää yhteensä enintään 70 lypsylehmää, 21 hiehoa
ja 40 vasikkaa (0 – 12 kk) tai lannantuotannoltaan vastaava eläinyksikkömäärä
muuta karjaa.

Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja
toiminnanharjoittajan on noudatettava muun lainsäädännön ohella
valtioneuvoston asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja
valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014).

Päätöksellä hyväksytään laajennusosien sijoittamisessa eläinsuoja-asetuksen 3 §:n
mukainen vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 2 §:ssä säädetystä
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vähimmäisetäisyydestä ilmoituksessa esitetyn asemapiirroksen mukaisesti.
Lautakunta antaa lisäksi ilmoituksen johdosta seuraavat määräykset ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain 115 d §:n nojalla:

1. Lannan varastotilat

Lannan varastotilat on mitoitettava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että
eläinsuojista 12 kk aikana kertynyt lanta voidaan varastoida asianmukaisesti.
Ilmoituksen mukaisen eläinmäärän laskennallinen lannanvarastointitarve
lietelannalle on 2064,3 m3 ja kuivalannalle 158,6 m3. Vähimmäistilavuudesta
voidaan poiketa, jos lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, jolla on lupa
vastaanottaa sitä.
(YSL 7 §, 17 §, VNA 1250/2014)

2. Kuljetukset

Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, että
lantaa ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos lannan kuormauksessa tai
kuljetuksessa aiheutuu vuotoja, on ympäristöön päässyt lanta siistittävä pois.
(YSL 16 §, 52 §)

3. Jätteiden käsittely

Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä tai ympäristön
roskaantumista. Piha-alueet on pidettävä siistinä. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet
on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.
Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaavalle vastaanottajalle
vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee varastoida niin, ettei niistä
aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisvaaraa. Jätteiden avopoltto
on kielletty.
(YSL 58 §, 66 §, JL 13 §, 15 §, 28 §, 29 §)

4. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus

Polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu
pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- ja pohjavesille eikä muutakaan haittaa
ympäristölle. Yli 1,5 m3:n polttoainesäiliöt tulee tarkastuttaa viimeistään 10
vuoden kuluttua säiliön käyttöönotosta ja sen jälkeen viimeisimmän
tarkastuspöytäkirjan mukaisesti. Kemikaalit on varastoitava tiiviillä alustalla
suljetuissa astioissa.

Polttoaineen varastointi tulee toteuttaa joko kaksivaippasäiliöillä tai sijoittamalla
yksivaippaiset säiliöt säiliötilavuutta vastaavaan tiiviiseen suoja-altaaseen, johon
sadevesien pääsy on estetty. Muutos tulee toteuttaa viiden vuoden kuluessa
päätöksen antamisesta.
(YSL 52 § ja 66 §)

5. Ilmoitusvelvollisuudet ja toiminta häiriötilanteissa
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Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä
toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on
ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle.

Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), joista
saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä
pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin
häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. (YSL 52 §, 62 §, 123 §, 134 § ja
170 §).

Päätöksen voimassaolo

Tämä ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaan toiminnan sallivan ilmoituspäätöksen
edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toiminnan
sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen
kanssa:

1) terveyshaittaa;
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen
vaaraa (haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvarojen käyttämisen
estymistä tai melkoista vaikeutumista; ympäristön yleisen viihtyisyyden tai
erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön
soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen
käytölle tai muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus);
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto sekä
merta koskevat erityiset kiellot);
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella;

Lautakunta katsoo, että eläinsuojan laajentaminen ja toiminnan jatkaminen eivät
ole ristiriidassa edellä sanotun kanssa.

Eläinsuojan laajennusosa ja lannan varastointitilan laajennusosa voidaan sijoittaa
poiketen eläinsuoja-asetuksen 2 §:n 1–3 momentissa säädetystä
vähimmäisetäisyydestä, jos laajennusosaa ei voida sijoittaa kiinteistöllä muulle
soveltuvalle vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle ja vähimmäisetäisyydestä
poikkeamisesta ei käytettävät hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet ja
tekniikat sekä paikalliset olosuhteet huomioiden aiheudu huomattavaa hajuhaittaa
häiriintyvässä kohteessa. Laajennusosan sijoittamiseen poikkeustilanteessa
sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädetään ympäristön
pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoittamisesta. Lautakunta hyväksyy
ilmoittajan perustelun poikkeamiselle. Lypsykarjatilan toimintoja ei voi hajottaa
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liian laajalle alueelle, eikä laajennusosalle ole löydettävissä selkeästi parempaa
paikkaa.

Etelä-Savon maakuntakaavassa mainittuun rakennettuun kulttuuriympäristöön ja
kulttuurimaisemaan investoinnilla on positiivinen vaikutus sen turvatessa
maatalouden jatkumisen alueella ja sitä kautta avoimen maaseutumaiseman
säilymisen. Toiminnan sijainti-alueella ei ole asemakaavaa, joten toiminta ei näin
ollen sijoitu asemakaavan vastaisesti.

Määräysten perustelut

Määräyksellä 1 muistutetaan nitraattiasetuksella säädetystä riittävästä lannan
varastointitilasta. Päätöksessä ei ole muutoin toistettu lainsäädäntöä, mutta
määräys on katsottu tarpeelliseksi, koska ilmoituksessa ei ollut suunnitelmaa
kuivalannan varastoinnista.

Määräyksellä 2 ehkäistään lannan kuljettamisesta aiheutuvaa pinta- ja
pohjavesien pilaantumista sekä hajuhaittoja. Ympäristönsuojelulain 16 §:n
mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muutakaan ainetta siten, että
seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista
vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus
(maaperän pilaamiskielto).

Määräyksellä 3 estetään jätteistä syntyvää roskaantumista ja likaantumista, sekä
edistetään jätteiden hyötykäyttöä.

Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan maaperän,
pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. Näin ollen on tarpeen
kiinnittää erityistä huomiota niiden varastointiin. Lupaviranomaisen näkemyksen
mukaan öljyn varastointi nykyisellään (yksivaippa-astiat suoraan maan päällä) ei
ole asianmukaista, joten varastoinnin parantamisesta on annettu määräys.
(määräys 4).

Määräykset 5 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen
muutostarpeen kannalta. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen
valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 134 §:n mukaan
toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle
sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja
onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen.

Vastaus lausuntoon

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa oli kiinnitetty huomiota lietteen
käsittelyyn ja esitetty esimerkkinä käsittelyajoista ennakkoon tiedottaminen
naapureille. Käsittelyllä on ilmeisesti viitattu lannan levittämiseen pellolle, sillä
lietettä ei muutoin käsitellä. Lannan levittämisestä on säädetty asetuksella
1250/2014. Siellä ei ole ennakkoilmoittamisvelvoitetta lannanlevityspeltojen
naapureille. Lupaviranomainen suosittelee ilmoittamaan ennalta
lannanlevitysajankohdista niille, jotka ovat sellaista pyytäneet. Määräykseksi
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sellaista ei kuitenkaan ole laitettu tähän päätökseen, sillä ilmoituspäätös ei koske
peltoviljelyä.

Toiminnanharjoittaja on tutustunut lausuntoon ja edellä esitettyyn vastaukseen, ja
hyväksyi vastauksen antamatta lausunnosta omaa vastinetta.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Jätelaki (646/2011)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 29.6.2009. Ympäristöministeriö 2009.

HUOMAUTUKSET

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo hyväksytyn
ilmoituksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä
luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta päätöksen estämättä
noudatettava.

Rakennusten ja lantaloiden rakentaminen edellyttää lisäksi maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisia lupia.

Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille määritetään
riskiluokka. Valvontaviranomainen perii suunnitelmallisesta valvonnasta taksansa
mukaista maksua.

KÄSITTELYMAKSU

Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin seudun
ympäristölautakunnan 30.1.2019 § 11 hyväksymän
ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan § 3 mukaan 1350 euroa (3
henkilötyöpäivää). Päätöksen käsittelymaksuun saa hakea muutosta valittamalla
samalla tavalla kuin päätöksen muusta sisällöstä kohdassa muutoksenhaku on
selostettu.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun
ottamatta. Valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä. Ilmoituspäätöstä on
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 84 §)

Antopäivä on 30.8.2019

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

Päätös
Hakijalle

Jäljennös päätöksestä

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo

Kangasniemen kunnanhallitus

Tieto päätöksestä julkaistaan Kangasniemen kunnan ilmoitustaululla sekä
Mikkelin kaupungin ilmoitustaululla ja Lupapisteen ylläpitämällä Julkipano-
sivustolla ja lähetetään niille, joita on asiassa erikseen kuultu.

Liitteet
Liite 1 kartta ja ilmakuva
Liite 2 Ilmoituslomake



9

LIITE 1 kartta ja ilmakuva


