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LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN
Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt eläinsuojan toimintaan ympäristöluvan
15.6.2001. Päätöksessä on määrätty, että lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on tehtävä vuoden 2011 loppuun mennessä ja siinä on esitettävä tilalla tehdyt
muutokset, selvitys teknisistä parannuksista ja niiden vaikutuksesta ympäristön tilaan
sekä selvitys mahdollisuuksista parantaa lannan käsittelyä.
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan eläinsuojassa on 336 lihanautapaikkaa.
Aluehallintovirasto ratkaisee yli 200 lihanaudalle tarkoitetun eläinsuojan toimintaa
koskevan ympäristölupa-asian ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin kohdan 11 a) perusteella.
HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO
Asian vireille tulo
Hakemus on tullut vireille 15.8.2013 Itä-Suomen aluehallintovirastossa.
Ympäristölupa, jota tarkistushakemus koskee
Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt ympäristöluvan eläinsuojan toimintaan
15.6.2001 annetulla päätöksellä (dnro 0601Y0002-131), jota on oikaistu 25.6.2001.
Lupa on voimassa toistaiseksi. Päätöksessä on seuraavat määräykset:
1. Rakennettavan karjasuojan ja lantavarastojen pohjarakenteiden tulee olla vesitiiviitä ja siten rakennettuja, etteivät lanta, virtsa ja muut niihin tulevat nesteet pääse
valumaan ympäristöön. Rakennusten, rehu- ja lantavarastojen rakenteet on pidettävä kunnossa ja vesitiiviinä siten, että varastossa oleva lanta ei pääse valumaan
ympäristöön. (YSL 4, 7–8 §, 42–43 §, NaapL 17–18 §, JäteL 6 §)
2. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti ja tarkastettava vuosittain. Lantavarastot on tyhjennettävä ja lanta kuljetettava niin, ettei lantaa pääse vuotamaan
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ympäristöön. Karjan pääsy ranta-alueille, joilla eläimet voivat veteen päästessään
aiheuttaa liettymistä, samentumista tai hygieniahaittaa ja niiden seurauksena vesistön pilaantumista, on estettävä esimerkiksi aitauksin. (YSL 42–43 §, VNp maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000 4 §)
3. Polttonesteiden varastointi- ja tankkauspaikan maaperä on suojattava niin, että
polttoainetta ei pääse valumaan maaperään säiliöiden täytön ja tankkauksen yhteydessä. (YSL 7 ja 43 § 1 mom. kohta 5)
4. Toiminnassa syntyvät jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi
luvan saaneeseen paikkaan. Muovien ja muiden jätteiden avopoltto on kielletty.
(YSL 5, 42, 45 §, JäteL 6, 11 §)
5. Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta on toimitettava selvitys ympäristökeskukselle 28.2.2002 mennessä. Suunnitelmassa on esitettävä mahdolliset tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä edellyttävät tilanteet, toimenpiteet kyseisissä
tilanteissa sekä niihin varautuminen ennalta. (YSL 5, 43 §)
6. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava ympäristökeskukselle ja Tuusniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 4–5 §, 43 §) (Oikaisupäätös 25.6.2001)
7. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava ympäristökeskukselle.
(YSL 42–43, 81 §, JäteL 19 §)
8. Eläinsuojan ja lietevarastojen rakenteiden tarkkailusta, huolloista ja korjauksista
on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastusten ajankohdat, tehdyt havainnot ja
tehdyt huoltotoimet. Vuosittain muodostuvasta lannasta (lannan määrä, levityspaikat, levitysajankohdat) sekä kuolleista eläimistä (määrä, käsittely, toimituspaikat) ja muista syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on oltava ympäristölupaa valvovien viranomaisten saatavilla.
Kirjanpitotiedot, tilalla tapahtuneet muutokset, esimerkiksi eläinmäärissä, lannan
varastotiloissa, peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa on ilmoitettava vuosittain vuosiraportin yhteydessä helmikuun loppuun mennessä ympäristökeskukselle ja Tuusniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46 §, JäteL
51 ja 52 §)
Sijaintipaikka ja sen ympäristö
Eläinsuoja sijaitsee Tuusniemen kunnan Viitamäen kylässä tilalla Simpukka, jonka
kiinteistötunnus on 857-420-2-1.
Kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, jota ei ole kaavoitettu. Maankäytössä ei ole
tapahtunut muutoksia tilan lähiympäristössä vuoden 2001 jälkeen. Lähimmät asuinrakennukset ovat vajaan 300 metrin etäisyydellä eläinsuojan länsipuolella ja 450 metrin etäisyydellä sen eteläpuolella.
Tilakeskuksen ympärillä olevat pellot rajoittuvat idässä pieneen Simpukka-järveen,
joka sijaitsee 250 metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Sieltä vedet laskevat tilakeskuksen eteläpuolisten peltojen välissä Simpukkapuroa pitkin luoteeseen Naavaseen. Puro on lähimmillään sadan metrin etäisyydellä eläinsuojasta. Veden laatutietoja ei ole.
Vesistö kuuluu Myllyjoen valuma-alueeseen (vesistöalue 04.693).
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Tilalla tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaita luontokohteita. Tuusjärven tärkeän pohjavesialueen eteläraja on kilometrin etäisyydellä tilakeskuksen pohjoispuolella. Hakijan käytössä on kaksi osittain tällä pohjavesialueella sijaitsevaa peltolohkoa, pintaalaltaan yhteensä kymmenen hehtaaria, noin kahden kilometrin etäisyydellä tilakeskuksesta.
Eläinsuojan toiminta
Eläinsuojassa on 336 lihanautapaikkaa. Tällä hetkellä lihanautoja on 230 ja alle kuuden kuukauden ikäistä nuorkarjaa 65.
Lietesäiliöitä on kolme. Säiliöiden tilavuus on 4 500 m3 ja lietekuilujen tilavuus 200 m3,
joten lietteen varastointitilaa on yhteensä 4 700 m3. Kattamattomat lietesäiliöt ovat
betonia, ja ne täytetään valuttamalla altapäin. Säiliöiden alla olevien salaojien vettä
on mahdollista tutkia tarkkailukaivojen kautta.
Karjaa ei tällä hetkellä laidunneta eikä niillä ole ulkotarhoja.
Lietelannan levitykseen oli vuoden 2013 alussa käytettävissä 146,6 hehtaaria peltoa,
josta 77,6 hehtaaria oli vuokrapeltoa. Lietelanta levitetään keväällä ja kesällä. Levitys
tehdään kiekkomultaimella, joka hankittiin vuonna 2012.
Säilörehua valmistetaan esikuivaamalla ja varastoidaan pyöröpaaleina 2 000 tonnia
vuodessa.
Tilalle saadaan talousvesi Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunnan kautta. Eläinsuojan
pesuvedet ja eläinsuojassa olevan vesikäymälän jätevedet johdetaan lietesäiliöön.
Työkoneiden polttoainesäiliö uusittiin vuonna 2006. Säiliön tilavuus on 5 000 litraa, ja
se on varustettu lapon estolaitteella. Säiliö on sijoitettu sorastetulle alustalle, ja sen
alla on suojakumi, joka ulottuu noin 1,5 metriä levyiselle vyöhykkeelle säiliön ympärillä. Paloviranomainen on tarkastanut säiliön viimeksi keväällä 2013. Muita öljytuotteita
säilytetään enintään 200 litraa korjaamohallissa, jonka lattia on betonia ja jossa ei ole
viemäriä.
Tila on liittynyt maatalouden ympäristötukijärjestelmään sopimuskautena 2007–13.
Jätteet ja niiden käsittely
Kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki Oy:lle.
Jätemuovia syntyy neljä tonnia vuodessa, ja sille tilataan kuljetus, kun sitä on kertynyt
tarpeeksi suuri määrä. Huoltomiehet vievät tilalta koneiden huollossa syntyvän jäteöljyn. Käytetyt loisteputket toimitetaan kauppojen keräyspisteisiin.
Poikkeustilanteisiin varautuminen
Lietesäiliöt tarkastetaan aina tyhjennyksen aikana, ja säiliöiden kuntoa seurataan
myös muutoin. Jos säiliö särkyy esimerkiksi törmäyksen vuoksi, liete saadaan kasvukaudella nopeasti peltoon oman ja naapurin sekä tarvittaessa urakoitsijan kaluston
avulla. Talvella liete rikkoutuneesta säiliöstä tyhjennetään muihin lietesäiliöihin tai
imeytetään turpeeseen tai lietettä varten kaivetaan kuoppa, joka vuorataan kumilla.
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Eläintautitapauksissa toimitaan yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Raadot saadaan
tarvittaessa nopeasti Honkajoki Oy:lle.
Polttoöljysäiliö on uusi ja sijoitettu muoviseen suoja-altaaseen. Säiliö tyhjennetään
vuosittain vedestä ruostumisen estämiseksi. Säiliön rikkoutuessa törmäyksen tai
muun syyn vuoksi kaivinkoneurakoitsija saadaan pian paikalle poistamaan vuotanut
öljy, ja pelastustoimi kutsutaan paikalle.
ASIAN KÄSITTELY
Hakemuksen täydentäminen
Hakemusta on täydennetty 23.10.2013 mm. suunnitelmalla poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumisesta sekä selvityksellä Tuusjärven pohjavesialueella olevista peltolohkoista.
Asian vireilläolosta tiedottaminen
Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Itä-Suomen aluehallintovirastossa ja
Tuusniemen kunnassa 14.11.–16.12.2013 sekä kirjeitse asianosaisille.
Lausunnot
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Tuusniemen kunnanhallitukselta ja Tuusniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että
hakemuksessa ilmoitettu lietesäiliö riittää voimassa olevan luvan mukaisen eläinmäärän tuottaman lantamäärän (4 116 m3 vuodessa) varastointiin kahdentoista kuukauden ajan. Hakijalla on käytössä riittävän suuri peltoala (tarve 79,6 ha) luvan mukaisen
eläinmäärän tuottaman lannan levitykseen. Eläinsuojan toiminnan aiheuttamalla
kuormituksella ei ole merkittävää vaikutusta vesistöjen tilaan edellyttäen, että toimitaan hakemuksen mukaisesti ja lanta ja jätevedet käsitellään parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Tämä tarkoittaa jätevesien käsittelyä ja lannan sijoittamista
peltoon esimerkiksi letku- tai sijoittavaa levityskalustoa käyttäen niin, ettei niistä tule
valumia vesistöön.
Lisäksi toiminnassa tulee ottaa huomioon seuraavaa:
Pelloille levitetty lanta on peitettävä välittömästi.
Pohjavesialueella ei saa levittää lietelantaa.
Lantaa on käsiteltävä huolellisesti esimerkiksi kuormauksessa, jotta vältetään
valumat vesistöön ja ympäristön likaantuminen. Jos lantaa kuljetetaan pohjavesialueen läpi, siitä ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisriskiä.
Rehun käsittely ja varastointi on tehtävä niin, ettei niistä tule valumia vesistöön.
Polttoainesäiliölle on rakennettava tiivis tankkauspaikka.
-

Tuusniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa hakemuksesta.
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Hakijan vastine
Hakija toteaa 30.12.2013 saapuneessa vastineessaan, että eri-ikäisten eläinten määrä vaihtelee paljon vuoden aikana. Nykyiset lantavarastot riittävät käytännössä hyvin
nykyisen eläinmäärän lannalle, kuten Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todetaan. Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on lisääntynyt huomattavasti
edellisen ympäristölupapäätöksen jälkeen. Levitys tehdään aina kiekkomultaimella,
eikä pintalevitystä käytetä ollenkaan. Vaatimus siitä, ettei lantaa saa levittää pohjavesialueella oleville lohkoille, on perusteeton, ja näitä lohkoja on erityisympäristötuen
(lietelannan sijoittaminen peltoon) piirissä. Polttoainesäiliö on suojattu muovisella
suoja-altaalla. Rakennelma on tiivis ja riittävä estämään maaperän pilaantumisen.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto tarkistaa Pohjois-Savon ympäristökeskuksen päätöksellä
25.6.2001 (oikaistu 25.6.2001) dnro 0601Y0002-131 myönnetyn Timo Lyytisen eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräykset. Lihanautakasvattamon
tuotantoeläinten eläinyksikkömäärä on 590. Tarkistetut lupamääräykset korvaavat aikaisemmat lupamääräykset kokonaisuudessaan.
LUPAMÄÄRÄYKSET
1. Karjasuojan ja lietesäiliöiden pohja- ja kuilurakenteiden tulee olla vesitiiviitä niin,
etteivät lanta, virtsa ja muut niihin tulevat nesteet pääse valumaan ympäristöön.
Eläinsuojien sekä rehu- ja lietevarastojen rakenteet on pidettävä kunnossa.
2. Lietesäiliöt on tyhjennettävä perusteellisesti ja tarkastettava vuosittain. Havaitut
viat on korjattava viipymättä. Säiliöitä tyhjennettäessä ja lietettä kuljetettaessa on
toimittava niin, että lietettä ei pääse peltoalueiden ulkopuolelle. Lietteen kuljetuskalusto on pidettävä kunnossa. Lietteen kuormauspaikka on puhdistettava tarvittaessa.
3. Polttonestesäiliön ja tankkauspaikan alustan on oltava tiivis, jotta öljyvuodot voidaan kerätä talteen.
4. Toiminnassa syntyvät jätteet on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyödynnettäviksi. Jätettä saa toimittaa vain jätelain 29 §:n mukaisen hyväksynnän saaneelle vastaanottajalle. Jätteiden avopoltto on kielletty.
Vaaralliset jätteet, esim. jäteöljyt ja käytetyt akut ja loisteputket, on varastoitava
lajeittain erikseen katetussa tilassa tiiviillä ja kestävällä alustalla niin, ettei niistä
aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Ne on toimitettava vaarallisten jätteiden vastaanottoon vähintään kerran vuodessa.
5. Eläinsuojassa olevan vesikäymälän jätevesiä ei saa 1.1.2016 jälkeen johtaa lietesäiliöön, ennen kuin ne on esikäsitelty taudinaiheuttajien hävittämiseksi. Muut
eläinsuojassa syntyvät sosiaalitilojen jätevedet ja eläinsuojan pesuvedet voidaan
johtaa suoraan lietesäiliöön.
6. Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tuusniemen
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kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Polttoainevuodoista on ilmoitettava pelastuslaitokselle.
7. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
8. Eläinsuojan toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidon tulee sisältää ainakin
seuraavaa:
eläinsuojan ja lietevarastojen rakenteiden kunnon tarkkailu, huollot ja
korjaukset
vuosittain syntyvän lietteen määrä, levityspaikat ja -ajankohdat
kuolleet eläimet ja niiden toimituspaikat
syntyneet jätteet ja niiden toimituspaikat sekä
poikkeukselliset tilanteet.
Kirjanpito on esitettävä tarvittaessa ympäristölupaa valvoville viranomaisille.
9. Yhteenveto kirjanpidosta sekä tiedot eläinmäärästä ja lannan levitykseen käytettävissä olevista peltolohkoista on ilmoitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Tuusniemen
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen yleiset perustelut
Toiminnalle on myönnetty ympäristölupa, joka on voimassa toistaiseksi. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä ei tutkita lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen yhteydessä. Eläinyksikkömäärän laskemisessa on käytetty ympäristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (29.6.2009) eläinyksikkökertoimia. Kertoimet perustuvat eläinten lannan keskimääräiseen ravinnesisältöön. Lihanaudalle on käytetty kerrointa 2,4 ja alle puolivuotiaalle vasikalle kerrointa 0,6.
Toiminta on muuttunut vähän ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Eläimiä pidetään
tällä hetkellä vähemmän kuin eläinsuojassa on eläinpaikkoja. Lietevarastot ja lietteen
levitykseen käytettävissä oleva peltoala ovat riittävät. Lietteen levitystä varten hankittu kiekkomultain vähentää ravinteiden kulkeutumista ja kuormitusta vesistöön. Työkoneiden polttoöljysäiliön ja sen sijoituspaikan uusiminen on vähentänyt riskiä öljyn
pääsystä maaperään. Toiminnanharjoittaja on laatinut suunnitelman poikkeuksellisiin
tilanteisiin varautumisesta.
Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, kun toimitaan tämän päätöksen mukaisesti. Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Ympäristölupa koskee eläinsuojaa ja lannan levitystä sen lähellä oleville peltoalueille
eli toimintoja, joiden ympäristövaikutukset kohdistuvat samalle alueelle. Lannan levitys kaukana tilakeskuksesta oleville pelloille ei kuulu luvitettavaan eläinsuojan toimintaan.
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Lupamääräykset on keskeisiltä osilta pidetty ennallaan. Määräyksissä on otettu huomioon muuttuneet säädökset, kuten jätelainsäädäntö, sekä uudistettu ympäristöministeriön ohje 1/2010 kotieläintalouden ympäristönsuojelusta.
Toiminta on pääosin ympäristöministeriön ohjeessa olevien suositusten mukaista
mm. lannan levityksessä sekä kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnissa. Toiminta
täyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset.
Lietteen varastoinnissa ja levityksessä on tämän päätöksen ohella noudatettava valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyyn rajoittamisesta (931/2000), jossa on mm. määräyksiä ja suosituksia lietteen levityksen
ulkopuolelle jätettävistä suojakaistoista ranta-alueilla ja ojien varsilla. Lietteen varastointitilat ovat riittävät ympäristöluvan mukaisten eläinpaikkojen perusteella lasketun
kahdentoista kuukauden aikana syntyvän lietelannan, eläinsuojan pesuvesien ja kattamattomiin säiliöihin kertyvän sadeveden varastointiin.
Ympäristöministeriön ohjeen mukainen karjanlannan levittämiseen tarvittava peltoala
perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja viljelykasvien keskimääräiseen
fosforilannoituksen tarpeeseen. Ympäristöluvan mukaisen 336 eläinpaikan perusteella lietelannan hyödyntämiseen tarvitaan peltoa nautojen ikäjakaumasta riippuen noin
sata hehtaaria. Hakijan käytettävissä on tällä hetkellä riittävästi peltoa eläinsuojassa
syntyvän lannan hyödyntämiseen.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset on selvyyden vuoksi kirjoitettu kokonaan uudestaan. Määräyksissä mainittu ympäristökeskus on nykyisin Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Rakenteiden tiiveydellä ehkäistään valumia ympäristöön. Lantavarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla varastojen rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi ja vauriot korjata. (Määräykset 1. ja 2.)
Määräykseen 3. on lisätty polttoöljyn varastointia koskevat vaatimukset, jotka hakemuksen mukaan on toteutettu. Suojaustoimilla ehkäistään maaperän ja pohjaveden
pilaantumista.
Määräys 4. jätehuollosta vastaa sisällöltään aiempaa määräystä 4. Toiminnassa syntyvät jätteet, muun muassa maatalousmuovit, on toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyödynnettäviksi. Jätteiden avopoltto on kielletty, koska jätteen hallitsemattomassa poltossa syntyy terveydelle ja ympäristölle haitallisia palamistuotteita.
Uusi määräys 5. eläinsuojan vesikäymälän jätevesien käsittelystä on annettu terveyshaittojen ehkäisemiseksi kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaisena.
Käymälän jätevesi ja lietteet on hygienisoitava, ennen kuin ne voidaan levittää peltoon lannoitteeksi. Käsittely voi olla esimerkiksi kalkkistabilointi, jossa lietteen pH nostetaan kalkin avulla vähintään 12:een kahden tunnin ajaksi.
Poikkeuksellisia tilanteita koskevasta määräyksestä on poistettu velvoite laatia suunnitelma. Suunnitelma on tehty. Määräyksen 6. mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta
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tilanteesta tulee tehdä ainakin polttoainesäiliön rikkoutuessa tai jos tilalla kuolee paljon eläimiä.
Määräykset 7.–9. kirjanpidosta ja raportoinnista sekä ilmoittamisesta toimintaa olennaisesti muutettaessa tai lopetettaessa vastaavat aiemman ympäristöluvan määräyksiä, ja ne ovat tarpeen valvonnan järjestämiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uuden luvan
hakemista.
VASTAUS LAUSUNNOISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnossa esitetty lietelannan peittäminen ei ole tarpeen sijoituslannoituksessa. Huolellisuudesta lannan käsittelyssä ja rehuvaraston tiiveydestä on annettu määräykset. Tärkeällä pohjavesialueella olevat pellot ovat parin kilometrin päässä tilakeskuksesta. Lietteen levitys näillä
peltolohkoilla ei kuulu eläinsuojan ympäristölupaan, kuten päätöksen perusteluissa
on todettu.
Karjasuojan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Karjasuojassa olevan vesikäymälän
jätevesien käsittelystä on annettu määräys. Polttonestesäiliö ja tankkauspaikka on sijoitettu tiiviille alustalle, ja päätöksessä on annettu tästä määräys.
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Luvan voimassaolo
Lupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen ja muuttamiseen on oltava lupa.
Lupamääräysten tarkistaminen
Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on toimitettava lupaviranomaiselle
31.3.2029 mennessä. Hakemuksessa on esitettävä eläinmäärä, lannanlevitykseen
käytettävissä oleva peltoala, toiminnassa ja alueen maankäytössä tapahtuneet muutokset, arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä ja energiatehokkuudesta sekä arvio toiminnan ympäristövaikutuksista.
ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN 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.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 8, 28, 42, 43, 45, 46, 55, 56, 62, 76, 81, 83,
90, 105 §
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 30, 37 §
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15–17, 28, 29, 118–120, 122 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7–9, 20 §
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KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 2 285 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1572/2011) liitteessä olevan maksutaulukon mukaan eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 4 570 euroa. Toiminnan muuttamista
tai lupamääräysten tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä perittävä maksu
on 50 % maksutaulukon mukaisesta maksusta.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Timo Lyytinen

Jäljennös päätöksestä
Tuusniemen kunnanhallitus
Tuusniemen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö ja luonnonvarat(sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoitus päätöksestä
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto.
Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdissä
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin
päätoimipaikan ilmoitustaululla. Päätöksestä kuulutetaan Tuusniemen kunnan virallisella ilmoitustaululla.

10 (10)
MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Liite

Valitusosoitus

Raili Pärjälä

Tuula Pirttimäki

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Raili Pärjälä ja esitellyt ympäristöylitarkastaja Tuula Pirttimäki.

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan
hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 17.3.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella
kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, hankkeen sijaintikunta
ja muu kunta, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion
valvontaviranomainen sekä hankkeen sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ja muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-valittajan nimi ja kotikunta
-postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
-mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan
-valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (faksina tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
-mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen aluehallintovirastolle
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Itä-Suomen
aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen
voidaan myös lähettää postitse, faksina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faksina
tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Itä-Suomen aluehallintoviraston Mikkelin päätoimipaikan kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Maaherrankatu 16, 50100 Mikkeli
PL 50, 50101 Mikkeli
(vaihde) 029 501 6800
015 760 0150
kirjaamo.ita@avi.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

