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YPÄJÄN KUNTA   YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 
Teknisen lautakunnan lupajaosto    
Perttulantie 20   Antopäivä      Kokouspäivä ja pykälä 
31200 Ypäjä   10.3.2022       2.3.2022         13 § 
puh (02) 7626500  
      
    
 
ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukaisesta ympäristö-

lupahakemuksesta, joka koskee Maatalousyhtymän Vähämäki Juha ja 
Mikko eläinsuojan toimintaa kiinteistöllä 981-407-1-120, osoitteessa 
Kalkkimäentie 135, 32100 Ypäjä. Kyseessä on YSL 29 a §:n mukainen 
ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuus sillä perusteella, että toi-
minnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta ra-
situsta. 

 
HAKIJA Maatalousyhtymä Vähämäki Juha ja Mikko 
 Kalkkimäentie 135 
 31200 Ypäjä 
  
 Y-tunnus: 2668606-3 
 ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatit: N 6747094, E 301983 
 
 Yhteyshenkilö: 
 Juha Vähämäki 
 Puh.  
  
 
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 
Hakemus on jätetty 21.12.2021. Hakemuksen tietoja on täydennetty 
18.2.2022 pidetyllä tarkastuksella. 

  
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
 Asiaa ei käsitellä ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 a §:n mukai-

sena ilmoitusasiana, koska hanke ei täytä ilmoituksenvaraisista eläin-
suojista annetun asetuksen (138/2019) vaatimuksia. Kyseessä on ole-
massa olevan toiminnan laajentaminen, joka tulkitaan uudeksi 
toiminnaksi laajennuksen suuruuden vuoksi.  

 
Ympäristölupaa haetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n 2 mo-
mentin 3 kohdan perusteella eli toimintaan, josta saattaa ympäristössä 
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristönsuojelulain 
29 §:n mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia 
lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava 
lupa. 
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Ympäristönsuojeluasetuksen (YSA, 713/2014) 2 § 2 perusteella lupavi-
ranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ypäjän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupaja-
osto. 

 
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET 
 

Ypäjän rakennuslautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 
13.2.2008 § 7, joka on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen eläin-
määrä on 44 lypsylehmää, 24 vasikkaa (6-12 kk) ja 14 vasikkaa (alle 6 
kk). 
 
Lupahakemus sisältää pellonvuokrasopimuksia 62 ha ja lannanluovu-
tussopimuksia 1 500 m3/a (peltoala 66 ha). 
 

LAITOKSEN SIJAINTI, YMPÄRISTÖ JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 
 

Kanta-Hämeen maakuntakaavassa 2040 (MKV 27.5.2019) alueelle ei 
ole merkintöjä. Uudesta eläinsuojasta noin 300 m luoteeseen sijaitsee 
Kalkkimäen arvokas geologinen kalliomuodostuma. 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa eikä muita 
maankäytön rajoituksia. 
 
Tilakeskus sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella eikä lähei-
syydessä ole pohjavesialuetta. Lähin vesistö on Loimijoki, noin 1,4 km 
tilakeskuksesta etelään. Toimintoja ei sijaitse määritellyillä tulva-alueilla.  
 
Lähimmät (muu kuin tilalla oleva vakituinen asuinrakennus) vakituiset 
asuinrakennukset sijaitsevat rakennettavasta eläinsuojasta noin 120 m 
ja noin 200 m päässä luoteessa. Etäisyyttä rakennettavaan lietesäiliöön 
on noin 210 ja 280 metriä. Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee 
rakennettavasta lietesäiliöstä noin 220 m ja rakennettavasta 
pihattonavetasta noin 290 m päässä etelään. 
 
Olemassa olevat eläinsuojat ja lantalat sijaitsevat noin 200 m päässä 
lähimmästä vapaa-ajanasunnosta ja vakituisesta asuinrakennuksesta. 
 

 
ELÄINSUOJAN TOIMINTA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 
 

Uusi rakennettava eläinsuoja sijoittuu maatilan talouskeskuksen itä-
koillispuolelle noin 120 m päähän olemassa olevasta navetasta, metsän 
reunaan. Uuden eläinsuojan valmistuttua tilalla on neljässä 
eläinsuojassa paikat 140 lypsylehmälle, 56 hieholle, 28 vasikalle (6-12 
kk) ja 26 pikkuvasikalle (0-6 kk). Ympäristönsuojelulain mukaiseksi 
eläinyksikkömääräksi tulee 1 875 eläinyksikköä (YSL 527/2014 liite 3 
mukaan laskettuna). 
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Uuteen pihattonavettaan tulee paikat 140 lypsylehmälle lietelannan 
poistolla ja 188 m2/113 m3 kestokuivitettu alue poikimis- ja 
sairaskarsinoita varten. 
 
Lietelannan varastointia varten rakennetaan uusi 4 400 m3 lietesäiliö, 
jossa käytetään katteena turvetta. Lietesäiliö täytetään alakautta 
pumppaamalla. Laskennallinen lietteen varastointitarve on 4 257 m3. 
Määrässä on huomioitu sadevedet ja maitohuoneenpesuvedet.  
Kuormausalueen on suunniteltu olevan kovapohjainen ja tiivistetty, 
mutta murskepintainen. 
 
Olemassa olevat eläinsuojat muutetaan seuraavasti: 
Vasikkala: 26 vasikkaa alle kuusi kuukautta, kuivikelanta 
Nuorikarjapihatto: 28 vasikkaa 6-12 kuukautta ja 28 hiehoa, kuivikelanta 
Hiehopihatto: 28 hiehoa, kuivikelanta 
 
Kuivikelannan varastointiin on hakemuksessa esitetty tilavuutta 
katetuissa lantaloissa 796 m3 (hiehopihatto) ja 159 m3 (nuorikarja-
pihatto). Tilavuudet toteutuvat vasta kun rakennusten käyttötarkoitus 
muutetaan nykyisestä ja niissä toteutetaan muutostöitä mm. 
vesitiiviiden seinien korkeudessa. 
 
Lisäksi huomioidaan kuivikepohjat 116 m3 (hiehopihatto), 216 m3 
(nuorikarjapihatto) ja 113 m3 (sairas/poikimakarsinat). Kuivikelannan 
varastointitilavuutta on esitetty yhteensä 1 400 m3. Tilavuudet toteutuvat 
olemassa olevissa rakennuksissa vasta muutostöiden jälkeen mm. 
vesitiiviiden seinien korkeudessa. 
 
Laskennallinen kuivikelannan varastointitarve on 1 180 m3 (kun ei 
huomioida laidunnusta). Jos hiehot laiduntavat neljä kuukautta 
vuodesta ja vasikat kaksi kuukautta, niin kuivikelannan varastointitarve 
on 859 m3. 
 
Liete- ja kuivikelanta käytetään pellolla lannoitteena. Pääosa lietteestä 
levitetään sijoittamalla ja kuivikelannan levitykseen käytetään tarkkuus-
levitintä. Lannan levitykseen käytettävissä on omaa peltoa 65 ha, 
vuokrapeltoja 61 ha ja lannanluovutussopimuksia 66 ha eli yhteensä 
192 ha.  
 
Tällä hetkellä esikuivattua säilörehua tehdään pyöröpaaliin. Laajennus-
suunnitelmien edetessä on kuitenkin havaittu, että säilörehulle tullaan 
todennäköisesti rakentamaan laakasiilot samassa yhteydessä pihatto-
navetan kanssa (alustava sijoitus asemapiirroksessa 14.12.2021). 
 
Hiehot, vasikat ja ummessa olevat lehmät laiduntavat 4-6 kk vuodessa. 
Laiduntavat eläimet ovat myös yöt ulkona. Uuden pihaton 
läheisyydessä on tulevaisuudessa mahdollista myös laiduntaa 
lypsylehmiä. Hakemuksessa ei ole esitetty tehtäväksi jaloittelualueita tai 
-tarhoja. Tällä hetkellä eläimet liikkuvat ulkokautta maanvaraisia reittejä 
pitkin eri eläinsuojien välillä. 
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Melu, liikenne ja pöly  
 
 Melua syntyy toiminnan kannalta tarpeellisesta traktoriliikenteestä ja 

työkoneiden käyntiäänistä. Ajoittaista paikallista, lähinnä piha-alueelle 
tulevaa pölyhaittaa syntyy kuivikkeiden levityksen yhteydessä.   

 
Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintavesiin 

 
Ravinnepäästöjä vesistöön tai pohjaveteen ei tule tiiviiden ja riittävien 
lantavarastojen takia. Pelloille levitetään lantaa kasvien ravinnetarpei-
den mukaan. 

  
Vesi- ja jätevesi Eläinsuojat on liitetty kunnan vesijohtoon. Arvioitu vedenkäyttö on 6-7 

m3/vrk. Uuden maitohuoneen pesuvedet johdetaan rakennettavaan 
lietesäiliöön. Uuden pihatto-navetan yhteyteen tulevan WC:n jätevedet 
jodetaan erilliseen umpi-säiliöön ja toimitetaan kunnalliselle jäteveden-
puhdistamolle. Olemassa olevissa rakennuksissa ei ole WC-tiloja. 
Nykyinen maitohuone muutetaan varastoksi.  

 
Haju Lietesäiliön täyttäminen alhaaltapäin ja turpeen käyttö katteena edes-

auttaa kuorettuman muodostumista. Suurimmat hajuhaitat liittyvät liet-
teen sekoitukseen ja levitykseen. 

 
Kärpäset Kärpäsiä torjutaan lantalassa ja kestokuivikepohja-alueilla on käytetty 

ansoja ja liimapapereita. 
 
Päästöt ilmaan Toiminnan päästöt ilmaan ovat liikenteen ja työkoneiden aiheuttamia 

vähäisiä pakokaasuja.  
 
Jätehuolto  Sekajätteen osalta kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätteen kuljetuk-

seen. Maatalouden muovijätteet toimitetaan myös kierrätykseen. 
Pilaantuneet rehut sekoitetaan kuivalannan sekaan ja käytetään 
pelloilla lannoitteeksi. Kuolleet eläimet säilytetään pressulla peiteltynä ja 
toimitetaan raatokeräilyn kautta Honkajoki Oy:lle käsiteltäväksi. 

  
 Jalostukseen kelpaamaton maito juotetaan pääasiassa vasikoille tai 

johdetaan lietesäiliöön. Traktoreiden huollot teetetään tilan ulkopuolella. 
  
 Vaarallisten jätteiden varastointitila autotallissa on lukittava, katettu ja 

tiivispohjainen. Vaaralliset jätteet viedään itse Kiimassuon 
jätekeskukseen. Jäteöljyn hakee tilalta suoraan Fortum.  

  
Energia Sähköä kuluu lypsyyn ja valaistukseen. 
 
Polttoaineet ja kemikaalit  
  

Tilakeskuksella on kaksi farmarisäiliötä: 
- 1,5 m3, maapohja, laponesto  
- 1,7 m3, maapohja 

Molemmat säiliöt ovat yksivaippaisia ja niiden viimeisimmästä tarkas-
tuksesta ei ole tietoa.  Kummassakaan säiliössä ei ole ylitäytönestintä.  



5 (19) 

 

 Muita öljytuotteita (enintään 400 litraa) säilytetään tynnyreissä auto-
tallissa, jossa ei ole viemäröintiä. Kasvinsuojeluaineet ostetaan tarpeen 
mukaan eikä niitä varastoida tilalla pitkiä aikoja. Lannoitteet ostetaan 
ennakkoon ja ne varastoidaan lavojen päällä suursäkeissä kone-
hallissa. Säilörehun teossa käytettävät säilöntäaineet varastoidaan 
konteissa tai tynnyreissä ulkosalla. Osa rehusta tehdään biologisilla 
säilöntäaineilla. Tilan toiminnassa käytettävät pesuaineita säilytetään 
vain käytössä oleva astia kerrallaan. Eläinten hoidossa tarvittavat 
lääkeaineet säilytetään tuotantorakennuksessa lukittavassa kaapissa. 

  
Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 
  
 Toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan aistinvaraisesti (mm. 

haju, kärpäset ja haittaeläimet).  
 
Riskienhallinta ja toiminta häiriötilanteissa 
  
 Lantavarastojen tiiviyttä tarkkaillaan tyhjentämisen yhteydessä. Lie-

tesäiliön vuotoepäilyjä voidaan tarkkailla myös salaojakaivoista. Uudet 
rakennukset suunnitellaan siten, että onnettomuustilanteessa eläimet 
saadaan helposti siirrettyä rakennuksesta pois. Uuden toiminnan myötä 
tilalle tullaan laatimaan palo- ja pelastussuunnitelma. 

 
 Tuotantorakennuksen rakentamisessa huomioidaan voimassa olevat 

paloturvallisuusmääräykset ja tuotantorakennuksissa on alkusammutus-
kalustoa. Naapuritilalla on aggregaatti, jonka avulla voidaan varmistaa 
lypsyn toimiminen. Tilalle tulee vesi kunnan vesijohtoverkostosta. Tilalla 
on aina turvetta käytettävissä mahdollisten nestevuotojen imeyttämi-
seen. Koneiden, laitteiden ja rakenteiden kuntoa seurataan päivittäisten 
töiden ohessa ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa 
välittömästi. 

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) ja ympäristön kannalta parhaan käy-
tännön (BEP) soveltamisesta 
  
 Uusi lietesäiliö täytetään altapäin valuttamalla tai pumppaamalla. Lanta 

tultaneen levittämään multaavalla kalustolla, suurelta osin kasvavaan 
nurmeen. Rakennusten ilmanvaihto on luonnollinen ja kuivikkeet sisäl-
tävät lantakaasuja sitovaa turvetta. Säilörehut valmistetaan mahdolli-
simman kuivaksi esikuivattuna pyöröpaaliin, jotta puristenesteitä ei syn-
tyisi. Sähkösuunnittelussa panostetaan energiaa säästäviin ratkaisuihin. 
Maidon jäähdytykseen tultaneen käyttämään lämmöntalteenottoa. 

 
  
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Hakemuksesta on kuulutettu Ypäjän kunnan ja Forssan kaupungin 
internetsivuilla olevilla ilmoitustauluilla 28.12.2021 - 4.2.2022. Ilmoitus 
asian vireilletulosta on 5.1.2022 julkaistu Forssan Lehdessä. Hakemuk-
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sesta on 28.12.2021 päivätyllä kirjeellä annettu erikseen tieto asianosai-
sille. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävillä Forssan 
kaupungintalolla sekä Forssan kaupungin internetsivuilla.  

 
Tarkastus Hakemuksen käsittelyn vuoksi on tehty tarkastus paikan päällä 

18.2.2022. Tarkastuksen aikana esiin tulleet täydennykset ja tarken-
nukset on esitetty toiminnan kuvausosassa ja tarkastusmuistiossa. 

 
Muistutukset ja mielipiteet 

 
Hakemuksen johdosta ei ole kuulutusaikana jätetty yhtään muistutusta 
tai mielipidettä. 

  
Lausunnot Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Forssan seudun hyvinvointi-

kuntayhtymältä.  Terveysvalvonnan johtajan 7.2.2022 antamassa lau-
sunnossa sanotaan mm. seuraavaa:  

 
 Terveysvalvonnalle ei ole tullut haju- tms. valituksia tilan nykyisestä toimin-

nasta. Laajennuksen suunnittelussa tulee huomioida toiminnan laajentumisen 
vaikutuksia alueen asukkaille ja varsinkin lähimmille naapureille. 

 
 Suunnitteilla oleva muutos lisää eläinmäärää, joten toiminnasta aiheutuvat 

haju- ym. haittatekijät lisääntyvät. Tämä on tärkeätä huomioida. Toiminnan 
laajentuessa on tärkeätä myös toteuttaa jatkuvasti kattavaa tuhoeläintorjuntaa. 
Kärpästen ja lintujen lisääntymiseen alueella tulee varautua ennaltaehkäisevin 
toimenpitein. Toiminnalle laadittavassa häiriötilannesuunnitelmassa tulee huo-
mioida varautuminen kattavasti erilaisiin mahdollisiin häiriötilanteisiin esim. 
eläintaudit, sähkö- ja vedenjakeluhäiriöt. 

 
 Virkaeläinlääkärit valvovat eläintilalla sivutuotelain, eläinsuojelulain ja eläintau-

tilain mukaista toimintaa. Lisäksi alkutuotannon (elintarvikelain) osalta toimin-
nan valvonta kuuluu virkaeläinlääkäreille. 

 
 Tiloja ja toiminnan laajentumista suunniteltaessa tulee huomioida eläintautien 

ja etenkin zoonoosien mahdollisuus ja näiden vastustamiseen ja tarvittaessa 
saneeraukseen liittyvät rakenteelliset ratkaisut (materiaalit, pinnoitteet yms.). 
Tilojen ja toiminnan tulee täyttää eläinsuojelulain vaatimukset ja eläinten hy-
vinvoinnista on varmistuttava. 

 
 Lantavarastojen lastauspaikkojen alustan tulee olla tiiviitä, jotta mahdolliset 

valumat ympäristöön voidaan estää. Lannanlevitys ja muu toiminta tulee jär-
jestää siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa alueen asukkaille. 

 
 Maanpäälliset polttoainesäiliöt on sijoitettu hakemuksen mukaan sepelipintai-

selle maapohjalle, eikä niissä ole katosta, lukitusta, ylitäytönestintä eikä vuo-
donilmaisinta. Lapon estolaite on vain toisessa polttoainesäiliössä. Polttones-
tesäiliöt tulee varustella riittävin estolaitein, jotta toiminta ei aiheuta 
pohjavesien ja ympäristön pilaantumisvaaraa. Lisäksi säiliöiden tankkausalu-
een pinnoitteen tulee estää valumien pääsy ympäristöön ja pohjaveteen. 

 
HAKIJAN VASTINE  
 
 Hakija on 18.2.2022 olleen tarkastuksen yhteydessä ilmoittanut, että ei 

ole tarpeen antaa vastinetta.    
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTON RATKAISU 

 
 Teknisen lautakunnan lupajaosto myöntää ympäristönsuojelulain 

(527/2014) 39 §:n mukaisen ympäristöluvan Maatalousyhtymä Vähä-
mäki Juhalle ja Mikolle hakemuksen, hakemukseen liitetyn asemapiir-
roksen (14.12.2021) mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudat-
taen. 

 
 Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen mukaisesti, ellei lupamäärä-

yksissä toisin määrätä. 
 
Vastaukset lausuntoon  
   
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän lausunto on huomioitu lupa-

määräyksissä 3, 4, 9, 11 ja 15.  
 
Lupamääräykset: 

 
1. Toiminnanharjoittaja 

Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa 
ja siihen liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhen-
kilön nimi ja yhteystiedot tulee toimittaa kirjallisesti kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle mikäli ne vaihtuvat hakemuksessa ilmoitetusta. 
Toiminnan vastuuhenkilö vastaa siitä, että alueella toimivat työntekijät ja 
mahdolliset aliurakoitsijat ovat selvillä ympäristönsuojeluun ja ympäris-
töluvan lupamääräyksiin liittyvistä seikoista. 
 
Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen 
käyttöönottoon. Lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää 
uutta käyttökelpoista tekniikka on otettava soveltuvin osin käyttöön 
jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
 
Perustelu: 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympä-
ristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä 
haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Viranomaisella 
tulee olla toiminnan valvomiseksi tiedossaan toiminnan yhteyshenkilö, 
jolta saa tietoja toiminnasta ja sen ympäristövaikutuksista. Toiminnassa 
tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattaa ympäristön 
kannalta parhaita työmenetelmiä.  
(YSL 6, 8, 20, 53 ja 170 §, JäteL 141 §) 

 
2. Eläinmäärä 

Tilalla  oleviin eläinsuojiin saa sijoittaa nautaeläimiä kerrallaan enintään 
1 876 eläinyksikköä laskettuna YSL liitteen 3 mukaan.  
 
Eläinten ikäjakauma voi vaihdella edellyttäen, että lannantuotanto tai 
muut ympäristövaikutukset eivät ylitä edellä mainitun eläinmäärän 
lannantuotantoa ja ympäristövaikutuksia.   
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Perustelu:  
Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti: 140 lypsylehmälle, 56 
hieholle, 28 vasikalle (6-12 kk) ja 26 pikkuvasikalle (0-6 kk). Teknisen 
lautakunnan lupajaosto on harkinnut, että luvan myöntämisen edelly-
tykset hakijan lupahakemuksessa esitetylle eläinmäärälle ovat 
olemassa niin, että eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai haittaa ei synny. Eläinten ikä- ja 
lajijakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotanto-
tilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. 
Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien 
eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäärän puitteissa siten, että 
lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittujen 
eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaatimuksia. 
(YSL 49 ja 52 §)  
 

3. Rakentaminen sekä olemassa olevien rakennusten muutostyöt 
Uuden pihattonavetan, lietesäiliön ja laakasiilojen rakentaminen tulee 
tehdä maa- ja metsätalousministeriön (asetus 266/2019) tuettavaa 
rakentamista koskevien ympäristönsuojeluvaatimusten  ja 
nitraattiasetuksen mukaisesti. 
 
Uuden lietesäiliön kuormausalue tulee varustaa riittävän kokoisella 
tiivispohjaisella (esim. asfaltti tai betoni) kuormausalueella. Vastaavat 
kuormausalueet tulee tehdä myös kuivikelantaloiden edustalle, ellei 
laskelmin voida osoittaa, että kuormaus voidaan tehdä lantalassa (kts. 
jäljempänä oleva määräys suunnitelmasta). 
 
Uuden lietesäiliön ympärille tulee asentaa pohjatasoa alemmaksi 
salaojat, joissa on tarkastuskaivot tai muu vastaava rakenne vuotojen 
havaitsemiseksi. Pumppukaivot tulee kattaa betonikannella. 
 
Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle (Forssan 
seudullinen ympäristönsuojelu) lypsylehmäpihaton ja lietesäiliön 
valmistumisesta viimeistään 30 vrk ennen käyttöönottoa. 
 
Toiminnanharjoittajan on laadittava yksityiskohtainen suunnitelma 
aikatauluineen olemassa olevien rakennusten (hiehopihatto ja nuori-
karjapihatto) muutostöistä. Suunnittelussa tulee huomioida nitraatti-
asetuksen vaatimukset. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi lannan 
varastointitilojen tekninen toteutus ja laskelmat miten riittävät kuivike-
lannan varastointitilat tullaan toteuttamaan. Yksityiskohtainen 
suunnitelma on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 
hyväksyttäväksi uuden pihattonavetan käyttöönottoon mennessä.   
 
Perustelu: 
Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen vesitiiveys 
sekä tiivis kuormauslaatta ovat tarpeen pinta- ja pohjavesien 
pilaantumisen estämiseksi. (YSL 49 ja 52 §, nitraattiasetus 7.1 §) 
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Käyttöönottoilmoitus on määrätty valvonnallisista syistä. Ilmoitus 
voidaan tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. (YSL 170 §). 
Suunnitelma olemassa olevien rakennusten muutostöistä on vaadittu, 
koska hakemuksessa ei ole esitetty riittävän tarkasti sitä miten 
vaadittava kuivikelannan varastointitilavuus käytännössä toteutetaan. 
(YSL 54 §) 
 

4. Lannan varastointi 
Toiminnassa syntyvä lanta on varastoitava vesitiiviissä  kestokuivike-
pohjassa, lantalassa tai lietesäiliössä. Tilalla olevat kuivalantalat tulee 
pitää katettuna kiinteällä katolla (esim. peltikatolla). Lannan varastotilaa 
tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden 
lannantuotantoa vastaava määrä nitraattiasetuksen liitteen 1 mukaan.  
Varastotilavuudesta voidaan vähentää laidunnuksen varastointitarvetta 
pienentävä osuus, enintään neljä kuukautta.  

 
Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että kestokuivikepohjista, lanta-
loista eikä lietesäiliöstä tapahdu ylivuotoja. Toiminnanharjoittajan on 
myös tarkkailtava kestokuivikepohjien, lantaloiden ja lietesäiliöiden 
kuntoa säännöllisesti tyhjennysten yhteydessä. Mikäli rakenteissa tai 
toimintaan liittyvissä laitteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa 
päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi.  

 
Lannan varastoinnin, käsittelyn, kuljettamisen ja hyödyntämisen tulee 
tapahtua siten, ettei lantaa pääse ympäristöön eikä naapureille 
aiheuteta kohtuutonta rasitusta.  
 
Lietesäiliön kuormausalueelta lietelanta on poistettava välittömästi 
lannan kuormauksen päätyttyä. Kuormausalueet on pidettävä hyvässä 
ja siistissä kunnossa siten, että valumat pinta- ja pohjavesiin voidaan 
estää. 
 
Eläinsuojien piha- ja kulkutiet, mikäli niitä ei ole asfaltoitu, tulee pitää 
riittävän kovapohjaisina. Tiet, joita on käytetty lannan kuljetukseen, on 
siistittävä mahdollisesti maastoon valuneesta lannasta. Vahingon tai 
onnettomuuden johdosta ympäristöön joutunut lanta on välittömästi 
korjattava talteen.  

 
Perustelu: 
Eläinsuojien pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen vesitiiveys on 
tarpeen pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi. Lannan 
varastotilavuusvaatimus sisältää eläinsuojien normaalit kuivikkeet ja 
mahdollistaa eläinten ikäjakaumakohtaisten määrien vaihtelun. Hake-
muksessa on esitetty riittävästi lannan varastotilavuutta 12 kuukauden 
varastotarpeeseen nähden.  
(YSL 52 ja 58 §, nitraattiasetus 4.2 § ja liite 1) 
  
Kestokuivikepohjaa ja lantalaa koskeva tarkkailuvelvoite sekä 
mahdollisesti havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu 
sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia 
maaperään tai vesistöön. (YSL 5, 7, 20, 52 ja 62 §) 
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Lantaa on käsiteltävä siten, ettei siitä aiheudu pinta- tai pohjavesien 
pilaantumista, terveyshaittaa tai haittaa yleiselle viihtyvyydelle.  
(YSL 6, 16, 52 ja 62 §, NaapL 17 §) 

 
5. Lantavarastojen tyhjennys 

Kestokuivikepohjat, lantala ja lietesäiliö tulee tyhjentää vuosittain. 
Lannan kuormaus on tehtävä tiivispintaisella alustalla.  

 
Perustelu:  
Lantavaraston vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan varaston 
hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla raken-
teet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.  
(YSL 6, 16, 52 ja 62 §, NaapL 17 §) 

 
6. Lannan hyödyntäminen 

Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena pellolla. Toiminnan-
harjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannanlevitykseen 
soveltuvaa peltoalaa eläinmäärään nähden riittävästi. Lannan levitys-
alatarve lasketaan eläinsuoja-asetuksen liitteen 2 taulukon mukaan. 
Hakemuksen mukaiselle enimmäiseläinmäärälle tarvitaan levitysalaa 
noin 133 hehtaaria. 
 
Lantaa voidaan luovuttaa käsiteltäväksi myös ympäristöluvan 
omaavaan laitokseen tai toiselle viljelijälle. Mikäli lantaa luovutetaan, 
toiminnanharjoittajan on edellytettävä sopimuskumppaneilta tässä 
luvassa lannanlevityksestä annettujen määräysten noudattamista.  
 
Peltopinta-alassa tulee lisäksi ottaa huomioon talousvesikaivojen, 
valtaojien ja vesistöjen varsille jätettävien suojavyöhykkeiden/-kaistojen 
vaatimat pinta-alat sekä noudattaa nitraattiasetuksen määräyksiä. 
Levityksessä tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän 
kasvin ravinnetarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. 
 
Toiminnanharjoittajan on tehtävä kestokuivikepohjan ja lannan typpi-
analyysi viiden vuoden välein.  
 
Perustelu: 
Peltoalavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön 
sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen. 
Lannanlevitysalavaatimus perustuu kotieläintalousohjeeseen, jonka 
mukaan laskentaan voidaan käyttää eläinsuoja-asetuksen liitteen 2 
mukaista taulukkoa. Hakemuksen mukaan hakijalla on riittävästi 
peltoalaa lannan levitystä varten sekä ylilannoituksen ja ravinteiden 
huuhtoutumisriskin ehkäisemiseksi. (YSL 49, 52 ja 58 §, nitraattiasetus) 

 
Lannan ravinnesisältö on tunnettava, jotta lannan sisältämät ravinteet 
voidaan huomioida lannoitussuunnitelmissa ja siten ehkäistä myös 
vesien pilaantumista. (YSL 6 §) 
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7. Pohjavesien suojelu  
1- ja 2-luokan pohjavesialueilla lannan, puristenesteen ja pesuvesien 
levitys on kielletty varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. 
Levitystä tulisi välttää suojavyöhykealueella eli pohjavesialueen 
ulkorajan ja varsinaisen muodostumisalueen välisellä vyöhykkeellä. 
Mikäli lantaa levitetään suojavyöhykealueelle, tulee toiminnan-
harjoittajan esittää pelloilta valuvien vesien tarkkailusuunnitelma 
ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen 
lannan levityksen aloittamista.  
 
Kaikilla pelloilla on lantaa levitettäessä talousvesikaivojen ympärille 
jätettävä maaston korkeussuhteista, maalajista ja kaivon rakenteesta 
riippuen 30–100 metriä leveä suoja-alue, jolle lantaa ei levitetä.  
 
Perustelu:  
Toiminnanharjoittaja on aina vastuussa siitä, ettei YSL 17 §:n tarkoitta-
maa pohjaveden pilaantumista tapahdu. Lannan käyttö lannoitteena 
pohjavesialueilla, varsinkin pohjaveden varsinaisella muodostumis-
alueella sekä lannan levitys talousvesikaivojen lähiympäristössä 
aiheuttaa pohja- tai kaivovesien pilaantumisriskin. (YSL 17 ja 52 §)  
 
Talousvesikaivojen suojaetäisyydet perustuvat nitraattiasetuksen 
mukaisiin suoja-alueiden leveyksiin.  
(YSL 17 ja 52 §, nitraattiasetus 10.9 §) 

 
8. Laiduntaminen 

Laiduntavien eläinten tiheys ei saa ylittää laitumena käytetyn alueen 
maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Laitumella juotto- ja ruokinta-
paikka on perustettava siten, että ympäristön liettyminen ja maaperän 
eroosio on mahdollisimman vähäistä. 
 
Eläinten pääsy laidunalueen ulkopuolelle tulee estää riittävän kestävällä 
aidalla.  
 
Perustelu: 
Laiduntamalla eläimet voivat toteuttaa lajinomaista käyttäytymistään. 
Samalla ne ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja avointa maisemaa. 
Eroosion syntymistä ehkäistään kiinnittämällä huomioita juotto- ja ruo-
kintapaikkojen sijoitteluun ja niiden riittävän usein tapahtuvaan siirtoon. 
(YSL 7, 17, 20, 49 ja 52 §) 
 

9. Haju- ja viihtyisyyshaitat 
Uusi lietesäiliö tulee täyttää alakautta tai lietepinnan alapuolelta ja se 
tulee olla katettuna vähintään 10 cm:n vahvuisella kelluvalla katteella 
(esim. turpeella tai muulla vastaavalla materiaalilla). Kelluvan katteen 
pysyvyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa sen pysyvyys koko lietepin-
nalla tulee varmistaa tuulisuojauksella tai muulla vastaavalla tavalla. 
 
Eläinsuojien poistoilma tulee mahdollisuuksien mukaan johtaa ulos 
eläinsuojien katolla sijaitsevien poistoilmahormien kautta. Eläinten val-
kuaisruokinta tulee pyrkiä optimoimaan niin, että liete- ja kuivikelantaan 
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joutuvien typpiyhdisteiden määrä voidaan pitää mahdollisimman vähäi-
senä. Eläinsuojien sisätilat on pidettävä siistinä ja sisäilman lämpötila 
mahdollisimman alhaisella tasolla. 
 
Muualla kuin laitumilla sijaitsevien eläinten kulkuväylien tulee olla 
päällysteeltään sellaisia, että väylät eivät liety ja väylille kertyvä lanta 
voidaan poistaa. 
 
Eläinsuojista alle 300 metrin etäisyydellä sijaitsevilla peltolohkoilla on 
lietelannan levittäminen kielletty muutoin kuin sijoittamalla. Näillä 
lohkoilla kuivikelannan levittämisen tulee tapahtua kasvustoon tarkkuus-
levittimellä ja muualle kuin kasvustoon levitettävä kuivikelanta on 
mullattava mahdollisimman pian levityksestä.  
 
Lannan levitysajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristö-
viihtyisyystekijät ja naapureille mahdollisesti aiheutuva hajuhaitta. 
Lannan levitystä asutuksen läheisyydessä tulee välttää yleisinä pyhä- ja 
juhlapäivinä.  
 
Perustelu:  
Eläinsuojan lähiympäristössä on asutusta, joten hajuhaitan ehkäise-
miseen on kiinnitettävä huomiota. Rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin 
voidaan vähentää hajua aiheuttavien yhdisteiden haihtumista itse 
eläinsuojassa ja lannan varastoinnissa. (YSL 52 §, NaapL 17 §) 

 
 Kulkuväylät ja sisäänkäyntien edustat tallautuvat ja liettyvät, jolloin riski 

ravinteiden kulkeutumisesta maaperään ja vesistöön kasvaa. Tiivispoh-
jaisilta alueilta niille kertyvä lanta on mahdollista poistaa. (YSL 52 §) 

 
 Alle 300 metrin etäisyydellä eläinsuojista sijaitsevat pellot ovat samalla 

toiminta-alueella eläinsuojien kanssa. Kyseisten peltojen lannan 
levityksen ympäristövaikutuksia on teknisen ja toiminnallisen yhteyden 
takia tarpeen tarkastella yhdessä eläinsuojatoiminnan 
ympäristövaikutusten kanssa. Eläinsuojista alle 300 metrin etäisyydellä 
sijaitsevilla pelloilla lietelannan levittämisen kieltäminen muutoin kuin 
sijoittamalla on tarpeen hajuhaittojen vähentämiseksi. 

 
Vaikka levityksen aikainen hajuhaitta on lyhytaikaista eikä sen sellaise-
naan voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta rasitusta, tulee haju- ja 
viihtyvyyshaittaa pyrkiä vähentämään sellaisina ajankohtina, jolloin 
haitta on ilmeinen. (YSL 52 §, NaapL 17 §) 
 

10. Säilörehun varastointi 
Säilörehun puristeneste tulee johtaa vesitiivistä betonimateriaalista 
tehdyistä laakasiiloista vesitiivistä materiaalia oleviin kiinteällä katteella 
katettuihin umpisäiliöihin. Umpisäiliöistä puristenesteet tulee siirtää 
riittävin väliajoin varastoitavaksi lietesäiliöön tai ne tulee levittää 
kasvukauden aikana peltoon. Umpisäiliöiden täyttymistä tulee tarkkailla 
ylivuotojen estämiseksi. Myös puristenesteiden siirron lietevaunuun/ 
lietesäiliöön tulee tapahtua siten, ettei vuotoja ympäristöön tapahdu. 
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Laakasiilojen ulkopuolella tulee olla kuormausalue, joka on 
tiivispohjaista materiaalia, esim. betonia tai asfalttia.  
 
Perustelu: 
Määräykset säilörehun varastoinnista sekä puristenesteiden johtami-
sesta ovat tarpeen pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi 
ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Puristeneste on ravinnepitoista, minkä 
vuoksi puristeneste tulee varastoida tiiviissä säiliöissä ja levittää lannan 
mukana peltoon lannoitteeksi. Säiliöiden täyttymistä tulee tarkkailla 
säännöllisesti ylivuotojen estämiseksi. (YSL 52 §) 
 

11. Haittaeläinten ja kärpästen torjunta 
Haittaeläinten kuten rottien esiintymistä on ehkäistävä mm. pitämällä 
tilakeskuksen alue siistinä ja estämällä haittaeläinten pääsy varastossa 
oleviin rehuihin. Haittaeläimiä on torjuttava säännöllisesti. Tarvittaessa 
kärpäshaittoja on vähennettävä käyttämällä ainakin kesäaikana eläin-
suojissa torjuntaan soveltuvia kemiallisia ja/tai biologisia keinoja.  
 
Perustelu:  
Eläinsuojan lähiympäristössä on asutusta, joten kärpäshaitan ehkäise-
miseen on kiinnitettävä huomiota. Rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin 
voidaan kärpästen lisääntymiselle otollisia olosuhteita tehokkaasti 
välttää. Haittaeläimien torjunta auttaa rehuhygienian ja yleisen 
viihtyvyyden ylläpidossa sekä ehkäisee eläinsuojan rakenteiden 
rikkoutumista. (YSL 52 §, JL 72 §, NaapL 17 §) 

 
12. Melu  

Eläinsuojien toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa melulle altistuvien 
asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä (kello 7.00 
– 22.00) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq), eikä yöllä (22.00 – 7.00) 
ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq). Meluavien laitteiden melupäästöt 
on mahdollisuuksien mukaan suunnattava asutuksesta poispäin. 
Tarvittaessa valvontaviranomainen voi velvoittaa mittaamaan 
toiminnasta aiheutuvaa melua. 
 
Perustelu: 
Melua koskeva lupamääräys on annettu naapureille aiheutuvan 
kohtuuttoman haitan välttämiseksi. Melutason raja-arvot perustuvat 
valtioneuvoston päätökseen melu tason ohjearvoista 993/1992. 
Määräys ei koske harvoin tai tilapäisesti käytettävien laitteiden 
aiheuttamia melupäästöjä. (YSL 6, 7 ja 52 §, VnP 993/1992 § 2, 
NaapL 17 §) 

 
13. Jätteiden käsittely 

Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman 
vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä 
toisistaan erillään. Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta 
epäsiisteyttä tai ympäristön roskaantumista. Hyötykäyttöön kelpaavat 
jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan 
hyötykäyttöön. 
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Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaavalle 
vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee 
varastoida tiiviillä alustalla, katetussa ja lukitussa tilassa. Jätteiden 
avopoltto on kielletty.  
 
Eläinjäte tulee toimittaa käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokseen 
tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätet-
tä tai erityistilanteissa hävittää muulla kunnaneläinlääkärin hyväksy-
mällä tavalla. Keräilyä odottava eläinjäte tulee säilyttää asianmukai-
sesti peitettynä ja haittaeläimiltä suojattuna tiivispohjaisella alustalla, 
josta valumavedet voidaan kerätä. Mikäli eläinjätettä varastoidaan 
tilalla normaalia keräilyauton odotusaikaa kauemmin (kolme vrk), 
varastoinnin tulee tapahtua tarkoitukseen soveltuvassa ja tarvittaessa 
kunnaneläinlääkärin hyväksymässä kylmävarastossa. Varaston tulee 
olla helposti puhdistettavissa ja desinfioitavissa. Varaston pesuvedet 
tulee kerätä umpisäiliöön tai asianmukaiseen käsittelyyn.  
 
Perustelu: 
Jäte on hyödynnettävä, jos se teknisesti on mahdollista ja jos siitä ei 
aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin 
järjestettyyn jätehuoltoon. Jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään 
jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajudessa, kuin se on terveydelle 
tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusija-
järjestyksen tai jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta 
tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.  
(YSL 52 ja 58 §, JL 8, 13, 15 ja 28 §, JäteA 12 §) 
 
Määräämällä jätteiden luovuttamisesta, halutaan varmistaa, että 
alueelta pois toimitettavia jätteitä ei luovuteta luvattomille jätteitä 
käsitteleville ja hyödyntäville laitoksille tai henkilöille.  
(YSL 58 §, JL 13 ja 29 §) 

 
Tilalla kuolleiden eläinten raatojen ja muun eläinjätteen asianmukaisella 
hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviäminen 
tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten ja eläinten terveyteen 
kohdistuvaa vaaraa. (YSL 52 ja 58 §, JL 13, 15 ja 28 §) 
 

14. Jäte- ja hulevesien käsittely 
Maitohuoneen ja eläinsuojan pesuvedet voidaan johtaa lietesäiliöön, 
kun pesuaineet eivät sisällä ympäristölle haitallisia aineita. 
Säilörehupaalit tulee avata siten, että puristeneste imeytyy kuivikkeisiin.  

 
 Eläinsuojassa olevan WC:n jätevedet tulee johtaa erilliseen umpi-

säiliöön. Mikäli WC:n jätevesiä levitetään pellolle, tulee ne käsitellä 
esim. kalkkistabiloimalla ennen levitystä.  

  
Perustelu:  
Jätevesien johtamisesta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. Maitohuoneen ja eläinsuojan pesuvesiä ei saa johtaa 
käsittelemättöminä ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantu-
misvaaran vuoksi. (YSL 16, 17, 49, 52 ja 67 §, YSA 42 §) 
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15. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys 
Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varas-
tointiin. Polttonestesäiliöiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein tai tar-
kastuksessa laadittuun pöytäkirjaan kirjatun määräajan puitteissa.  
Polttonestesäiliöt tulee varustaa ylitäytön ja lapon estävillä laitteilla. Yk-
sivaippasäiliöt tulee suojata vähintään katoksella ja sijoittaa suoja-altaa-
seen, jonka tilavuus on vähintään 1,1 kertaa siellä olevan säiliön suurin 
nestetilavuus. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaksoisvaippasäiliöitä. 
Jos yksivaippaisessa säiliössä on sellainen suoja-allas mihin ei pääse 
sadevesiä, niin sitä ei tarvitse sijoittaa katokseen.  
 
Tankkauskäytössä olevien polttonestesäiliön täyttö- ja tankkausaluei-
den tulee olla tiivispohjaisia ja muotoiltu siten, että mahdolliset polttoai-
nevuodot eivät voi valua maaperään.  Säiliöiden läheisyyteen on varat-
tava riittävä määrä imeytysainetta mahdollisen vuodon imeyttämistä 
varten.  
 
Polttonestesäiliöt ja niiden varastointi sekä täyttö- ja tankkauspaikat 
tulee kunnostaa tämän määräyksen mukaiseksi 1.1.2025 mennessä. 
 
Muut vaaralliset kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa 
varastopaikassa tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä asti-
oissa tiiviillä alustalla siten, että aineita ei voi päästä vahinkotapaukses-
sakaan viemäriin tai ympäristöön. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesu-
aineiden, varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen 
käyttöturvallisuusohjetta.  
 
Perustelu: 
Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan 
maaperän, pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. Näin 
ollen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota niiden varastointiin.  
(YSL 52 § ja 66 §) 

 
16. Varautuminen ja toiminta häiriötilanteissa 

Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), 
joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on 
ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle. 
 
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin 
toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. 
 
Toiminnanharjoittajan tulee laatia suunnitelma vedensaannin häiriöti-
lanteita varten. Suunnitelma on toimitettava ympäristönsuojeluviran-
omaiselle hyväksyttäväksi uuden pihattonavetan käyttöönottoon 
mennessä.   
 
Perustelu: 
Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumalla voidaan vähentää vahinko-
jen määrää sekä rajoittaa niistä aiheutuvia haitallisia ympäristö-vai-
kutuksia. Poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista tulee olla 
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yhteydessä asiankuuluvaan tahoon avun ja ohjeiden saamiseksi 
sekä mahdollisten jatkotoimien toteuttamiseksi.  
(YSL 6, 7, 14, 15, 16, 17, 20, 52, 62, 123 ja 134 §) 
 
Suunnitelma vedensaannin häiriötilanteita varten on vaadittu, koska 
tilakeskus sijaitsee kunnan vesijohtoverkoston päässä ja on näin ollen 
herkkä häiriöille. Hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä tulee selvittää 
myös vesijohtoverkoston ja kiinteistön vesijohtojen mitoitus.   
 (YSL 15 ja 54 §) 

 
17. Tarkkailu ja raportointi 

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta.  
Vuosiyhteenveto edellisvuoden kirjanpidosta tulee toimittaa valvontavi-
ranomaiselle (Forssan kaupungin seudullinen ympäristönsuojelu) ja/tai 
sähköisesti suoraan ympäristöhallinnon tietojärjestelmään vuosittain 
helmikuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää vähintään seu-
raavat tiedot: 

-   eläinmäärästä ikäjakaumittain 
-  toteutuneista lantamääristä ja luovutuskohteista 
- lannan varastointipaikoissa tapahtuneista muutoksista 
-  lannanlevitysalassa tapahtuneista muutoksista ja pellon 

vuokraus- ja lannan vastaanottosopimuksissa tapahtuneista 
muutoksista 

-  kuolleiden eläinten määristä, käsittelytavoista ja toimituspaikoista 
-  erillisistä tilalta toimitetuista jäte-eristä 
-  häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista 
 

Kirjanpitotietojen tulee olla valvontaviranomaisen tarkastettavissa ja tie-
toja on säilytettävä tilalla vähintään kuusi vuotta.  

 
Perustelu: 
Kirjanpitovelvollisuus on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaa-
miseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Sekä toiminnanharjoittajan että 
viranomaisen on pystyttävä seuraamaan, että toiminta vastaa suunnitel-
tua toimintaa ja että toiminnassa noudatetaan ympäristöluvan määräyk-
siä. Kirjanpitoa koskeva säilytysaika on tarpeen määrätä, sillä tietoihin 
voi olla tarpeen palata myöhemminkin. (YSL 62 § ja 172 §) 

 
18. Toiminnan keskeyttäminen tai lopettaminen 

Toiminnassa tapahtuvista muutoksista, toiminnan pitkäaikaisesta 
keskeytymisestä tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava kirjallisesti 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ympäristönsuojeluviran-
omainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä liittyen yllä mainittuihin 
tilanteisiin.  
 
Perustelu: 
Toiminnassa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava riittävän ajoissa 
lupaa valvovalle ympäristötarkastajalle, jotta voidaan arvioida muutok-
sen vaikutuksia ympäristöön ja lupamääräysten muuttamisen tarvetta. 
Toiminnan loppuessa alue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että se ei 
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haittaa alueen mahdollista uutta käyttöä. Toiminnan loppuminen ei saa 
aiheuttaa vesien tai maaperän pilaantumista. (YSL 52, 94, 170 ja 172 §) 
 

LUPAHARKINTA JA RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT  
 

Kyseessä on naapuruussuhdelain (26/1920, NaapL) 17 §:n mukaisen 
mahdollisen kohtuuttoman rasituksen vuoksi myönnettävä ympäristö-
lupa (YSL 27.2 § kohta 3). 
 
Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajentaminen eli ympäristön-
suojelulain 29 §:n 1 momentin tarkoittama toiminnan olennainen muut-
taminen. Tämän vuoksi toiminnan laajentamisen osalta luvan myöntä-
misen edellytykset on tarkasteltu tässä päätöksessä. 

 
Eläinsuojan toiminnassa hajua aiheutuu muun muassa lannan varas-
toinnista, käsittelystä ja levityksestä. Lupapäätöksessä on annettu lan-
nanlevitystä ja varastointia koskevat lupamääräykset ja selvitetty, että 
toiminnanharjoittajalla on käytettävissä riittävä lannanvarastointitilavuus 
sekä peltoala lannanlevitykseen. 

 
Eläinsuojan toiminnan laajentaminen annettuja lupamääräyksiä 
noudattaen ei vaaranna tavoitetilan saavuttamista vesistöalueella. 
Vesistökuormituksen vähentämiseksi on annettu määräykset muun mu-
assa eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tiivey-
destä sekä lannan levitysalasta.   
 
Suojaetäisyydet lähimpiin naapureiden asuinrakennuksiin ovat riittävät, 
kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. Ottaen huomioon 
eläinsuojien eläinmäärä ja eläinsuojien sijaintipaikan ympäristö ja 
annetut lupamääräykset, toiminta ei todennäköisesti aiheuta terveys-
haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 
eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan myöntäminen ei 
edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta tai haitatonta. 
 
Toiminnan sijoittamiselle ei ole kaavallista estettä. Toiminta ei sijoitu 
asemakaavan tai muidenkaan sijoitusmääräysten vastaisesti.   
 
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä ja hakemuksessa 
esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa 
ja sen nojalla on säädetty.  
 
Eläinsuojatoiminta täyttää hakemuksessa esitetyllä paikalla haetussa 
laajuudessa annettuja lupamääräyksiä noudattaen luvan myöntämisen 
edellytykset.  

 



18 (19) 

 

LUVAN VOIMASSAOLO  
 

Päätös on voimassa toistaiseksi sen voimaantulopäivästä lukien. Toi-
minnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden ympäristöluvan ha-
kemista. (YSL 27 § ja 87 §) 

 
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jä-
telain nojalla tämän määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on 
asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 

 
Korvattavat päätökset 

  
Tämä päätös korvaa lainvoiman saatuaan Ypäjän rakennuslautakunnan 
13.2.2008 § 7 myöntämän ympäristöluvan.  
 

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET  
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL) 
Jätelaki (646/2011, JL) 
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, NaapL) 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (24/2011) 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014, nitraattiasetus) 
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014, YSA) 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019, 
eläinsuoja-asetus) 
 

LISÄKSI ON OTETTU HUOMIOON 
 
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 
3.6.2021 (kotieläintalousohje) 
 

MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN 
 
Hakijalta peritään Ypäjän kunnalle käsittelystä aiheutuvat kulut ympäris-
tölautakunnan taksapäätöksen (kv 1.10.2020 § 26) 1 §, 2 § ja 3 § mu-
kaisesti. Taksan maksutaulukon mukaisesti YSL 27 §:n mukainen ym-
päristölupaa edellyttävä toiminta, josta saattaa aiheutua ympäristössä 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta: 1 300 euroa.  
 
Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille 
määritetään riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut 
peritään luvan voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksan ja valvontasuunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.   
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PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 
 

Päätös annetaan 10.3.2022. 
Kuulutuksen julkaisupäivä 10.3.2022 
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 17.3.2022 

 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTA TIEDOTTAMINEN  
 
Päätös  Maatalousyhtymä Vähämäki Juha ja Mikko 
 
Jäljennös päätöksestä  

 
Hämeen ELY-keskus (sähköisesti) 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (sähköisesti) 

 
Ilmoitus päätöksestä  

 
Asianosaiset, joille on lähetetty tiedoksianto hakemuksesta. 
 

Ilmoittaminen ilmoitustaululla 
 

Tästä päätöksestä kuulutetaan Ypäjän kunnan ja Forssan kaupungin 
internetsivuilla ja ilmoittamalla kuulutuksesta Forssan Lehdessä.  
Lupapäätös on nähtävillä Ypäjän kunnan internetsivuilla. 
 

 
 
MUUTOKSENHAKU 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oi-
keuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa 
järjestyksessä kuin pääasiasta. 
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää 
tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä 
päätöksen antopäivästä 10.3.2022. Viimeinen valituspäivä on 
19.4.2022. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL 190 ja 205 §)  




