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MIKKELIN KAUPUNKI PÄÄTÖS 8 / 2018
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelulain
PL 33, 50101 MIKKELI (527/2014) 27 §:n mukai-

sessa lupa-asiassa.

Antopäivä 4.5.2018

Päätöksessä on liitteineen
11 sivua.

YMPÄRISTÖLUPA / PAAKKARI ARI

ASIA Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen päätös, joka koskee olemassa olevan eläin-
suojan toiminnan laajennusta Pertunmaan kunnan Toivolan kylässä, tilalla Kovapohja
tilalla (588-413-0010-0063-R).

Kiinteistön sijaintikoordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6821638, E 479365

Sijainnin osoittava karttakopio on päätöspöytäkirjan liitteenä.

LUVAN HAKIJA

Ari Paakkari
Toivolantie 684
19480 Hartosenpää
Y-tunnus: 1442729-1 kotipaikka Pertunmaa

Yhteyshenkilö Ari Paakkari
puh. 040 517 8184

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n ja ympäristönsuo-
jeluasetuksen 2 §:n 10 a) kohdan mukaisena toimintana.

Lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun lypsylehmi-
en määrä on vähintään 50, mutta alle 150 eläintä. Perusteena on valtioneuvoston ase-
tus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja 2 §:n muuttami-
sesta (449/2015).

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 23.2.2018.

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Luvan hakija omistaa kiinteistön Kovapohja (588-413-0010-0063-R), jolle toiminta si-
joittuu.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 26.4.2018 Liite 1 § 50
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SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE

Lupatilanne

Kiinteistöllä sijaitsevilla rakennuksilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia.

Alueen kaavoitustilanne

Alueella on voimassa vuonna 2006 vahvistettu yleiskaava.

LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Eläinsuoja sijoittuu Pertunmaan kunnan Toivolan kylään tilalle Kovapohja. Tilalla on
harjoitettu karjataloutta vuosikymmenten ajan. Tilan alueella ei ole arvokkaita luon-
tokohteita eikä suojeltavia maisema-alueita. Eläinsuoja ei sijaitse luokitetulla pohja-
vesialueella.

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 150 metrin päässä tilan eteläpuolella, Toivolantien
vastakkaisella puolella. Lähin lomakiinteistö sijaitsee tilan pohjoispuolella, Hämeen
Hartosen rannalla, jonne eläinsuojasta on matkaa noin 200 metriä. Tilan itäpuolella si-
jaitsee Savon Hartonen, noin 400 metrin etäisyydellä eläinsuojasta.

Eläinsuojan tarvitsema vesi otetaan Lihavanpään vesiosuuskunnan vesiverkostosta.

LAITOKSEN TOIMINTA

Yleistä

Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Tällä hetkellä tilalla on 44 lypsylehmää,
13 hiehoa (yli 6kk) ja 13 kpl nuorkarjaan lukeutuvaa nautaa.

Tilalle rakennetaan pihattonavetta, johon sijoitetaan 80 lypsylehmää sekä 20 kpl yli
kymmenen kuukauden ikäistä hiehoa. Nykyisen pihaton laajennusosa tullaan purka-
maan uuden navetan valmistuttua ja vanha osa muutetaan vasikoille ja nuorkarjalle
soveltuviksi tiloiksi. Vanhaan navettaan sijoitettavien eläinten määrä tulee olemaan
enintään 31 kpl, joista alle kuuden kuukauden ikäisiä vasikoita on 23 kpl ja 8 kpl nuor-
karjaan lukeutuvaa nautaa.

Rakennettavan pihaton ja vanhan navetan yli kahden kuukauden ikäisten vasikoi-
den lanta käsitellään lietelantana. Uuteen pihattoon tulee kiinteäpohjaiset poiki-
ma- ja sairaskarsinat ja vanhaan navettaan kiinteäpohjaiset karsinat alle kahden
kuukauden ikäisille vasikoille. Näissä kuivikkeena tullaan käyttämään olkea ja
turvetta ja lanta käsitellään kuivalantana. Lietelanta ja eläinsuojan jätevedet johde-
taan nykyiseen, hyötytilavuudeltaan 1 7 9 0 m3:n lietesäiliöön ja rakennettavaan
800 m3:n lietesäiliöön. Kuivalanta varastoidaan rakennettavassa kuivalantalassa
(2 4 0  m3), joka katetaan. Tilan kaikki toiminnat on keskitetty tilakeskuksen yhtey-
teen.

Esikuivattu säilörehu (1200 t/v) tehdään pyöröpaaleihin, jotka varastoidaan tilakes-
kuksen piha-alueella. Paalit avataan eläinsuojan yhteydessä olevassa rehuvarastos-
sa, jossa on betonilattia. Mahdolliset puristenesteet johdetaan lietesäiliöön.
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Lannan levitys

Lantaa levitetään pelloille kevät- ja syyskaudella. Suurin osa lannan levityksestä (80%)
tehdään kevätkauden puolella. Viikoilla 19-20 levitetään 50%, viikoilla 26-27 30% ja
viikoilla 40-41 20% lantamäärästä.

Jätevedet

Maitohuoneen pesuvesiä syntyy noin 150 m3 ja eläinsuojan muita pesuvesiä noin 50
m3 vuodessa. Pesuvedet sekä eläinsuojan wc-jätevedet johdetaan lietesäiliöön.

Peltoala

Lietelanta levitetään tilan käytössä oleville pelloille. Hakijalla on käytettävissään kaik-
kiaan 94,90 ha peltoa lannan levitykseen. Pelloista 48,30 ha on hakijan omia peltoja ja
loput vuokra- ja sopimuspeltoja.

Laidunnus

Nuorkarja (yli kahden kuukauden ikäiset vasikat) 36 kpl sekä ummessa olevat lehmät
(4 kpl) laiduntavat kesäkauden, noin neljän kuukauden ajan. Laidun alaa on yhteensä
30 ha, josta 18 ha kuuluu perinnebiotooppiin. Eläimillä on laitumella juoma-allas.

Öljysäiliöt

Tilalla on kaksi polttoainesäiliötä, jotka on tarkastettu paloviranomaisen toimesta vii-
meksi 12.12.2017. Lisäksi muita öljytuotteita on enintään 300 litraa, jotka säilytetään
betonialustalla hallissa.

Jätehuolto

Tila on liittynyt alueellisen jätehuollon piiriin. Tiedot syntyvistä jätteistä ja käsittelystä:

Kuolleet
eläimet

Raatokeräily,
kerääjä noutaa

Honkajoki

Paalimuovit Muovinkeräys/
yhdyskuntajäte

Alueellinen jät ehuollon
vastaanottopiste/keräys

Jäteöljyt
Vastaanottopisteeseen /
kerääjä noutaa

Alueellinen jätehuollon vas-
taanottopiste/keräys

Vanhat
torjunta-aineet

Vastaanottopisteeseen
Alueellinen jätehuollon vas-
taanottopiste/keräys

Akut Vastaanottopisteeseen
Alueellinen jätehuollon
vastaanottopiste/keräys

Muu
ongelmajäte

Vastaanottopisteeseen
Alueellinen jätehuollon
vastaanottopiste/keräys

Kiinteistöjäte Järjestetyn
jätehuollon  piirissä

Alueellinen jätehuollon
vastaanottopiste/keräys

Metalliromut
Vastaanottopisteeseen
/kerääjä noutaa

Alueellinen jätehuollon
vastaanottopiste/keräys

Rehujäte Hyödynnetään tilalla Kuivalantala
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Arvio toiminnan päästöistä ja vaikutuksista ympäristöön

Lietelannan hajuhaittojen ehkäisemiseksi lietesäiliöissä lietteen pinnan annetaan kuo-
rettua, mikä ehkäisee hajuhaittoja. Hajuhaittoja muodostuu siten lähinnä lietteenlevi-
tysaikana.  Lietteen levityksestä muodostuvia hajuhaittoja vähennetään lietteen mul-
taamisella mahdollisimman pian levityksen jälkeen nitraattiasetuksen mukaisesti.

Pihattoon ja nuorkarjanavettaan tulee luonnollinen ilmanvaihto poistohormeilla ja
verhoseinä kennolevyikkunoilla. Pihattoon tulee syvät lietekourut valutusperiaatteel-
la, minkä ansiosta ammoniakkipäästöt ilmaan ovat vähäiset.

Jatkuvia meluhaittoja syntyy lähinnä tilakeskuksen työkoneliikenteestä, jota naapu-
rusto ei ole kokenut häiritseväksi. Lietteenlevityksestä aiheutuu meluhaittoja muuta-
mia päiviä vuodessa. Pölyhaitat ovat vähäisiä ja tarvittaessa hiekkapohjaisten ajoreit-
tien pölyämistä voidaan ehkäistä suolauksella.

Ravinnepäästöjä vesistöihin ehkäistään suojakaistoilla, joille lietelantaa ei levitetä. Lie-
tettä ei levitetä kalteville rinnelohkoille, joista riskinä olisi ravinteiden valuminen ve-
sistöön.  Lannan kuormauspaikat ovat tiivispohjaisia.

Liikenne

Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä, ostorehujen toimitus noin 15 krt/vuosi, väli-
tysvasikoiden nouto noin 30 krt/vuosi, teuraseläinten nouto noin 12 krt/vuosi. Muuta
omaa liikennettä tarpeen mukaan. Voimakkainta liikenne on rehunkorjuun ja lannan-
levityksen yhteydessä.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta

Lantasäiliöön muodostuu kuorettuma, joka ehkäisee kaasupäästöjä. Lanta levitetään
ja mullataan nitraattiasetuksen mukaisesti. Lanta levitetään ensisijaisesti keväällä tai
kesällä kasvukaudenaikaisen lannoitusvaikutuksen varmistamiseksi ja huuhtoutumis-
riskin vähentämiseksi.

Ruokinta suunnitellaan maitotuotoksen perusteella. Pihattoon tulee energiaa säästävä
Led-valaistus. Eläinsuojassa on luonnollinen ilmanvaihto, joka ei juurikaan kuluta
energiaa. Maitohuoneeseen asennetaan lämmöntalteenottolaitteisto.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Mikkelin kaupungin sekä Pertunmaan kunnan ilmoitus-
tauluilla ja nettisivuilla 5.3-6.4.2018. Naapurikiinteistöjen haltijoille on lähetetty asias-
ta tieto 5.3.2018 postitetuilla kirjeillä (8 kpl). Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutus-
aikana Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen Mikkelin toimipaikassa.

Muistutukset ja mielipiteet sekä lausunnot

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakemuksesta on pyydetty ter-
veydensuojeluviranomaisen alaisen terveystarkastajan lausunto 18.4.2018. Terveys-
tarkastajalla ei ole huomautettavaa ympäristölupahakemuksesta.
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Tarkastuskäynti

Tilalle on tehty tarkastuskäynti 11.4.2018.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan
Pertunmaan kunnan Toivolan kylässä tilalla Kovapohja (588-413-0010-0063-R) sijait-
sevalle eläinsuojalle.

Luvanhaltijan on noudatettava toiminnassaan hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia
lupamääräyksiä:

1. Lannan varastotilat

Lannan varastotilat on mitoitettava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että eläin-
suojasta kertynyt lanta voidaan varastoida asianmukaisesti.

Lannan varastosäiliöiden sekä eläinsuojan pohja- ja kuilurakenteiden tulee olla vesitii-
viitä. Lantalat tulee tyhjentää perusteellisesti vähintään kerran vuodessa ja tyhjennyk-
sien yhteydessä on tarkastettava niiden kunto. Havaitut puutteet on korjattava välit-
tömästi.
(YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §, VNA 1250/2014, YM ohje 1/2010, NaapL 17 §)

2. Kuljetukset

Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, että lantaa
ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos lietteen pumppauksessa tai kuljetukses-
sa aiheutuu vuotoja, on ympäristöön päässyt lanta siistittävä pois.
(YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §)

3. Lannan levittäminen

Lannan levitykseen käytettävän peltopinta-alan on oltava riittävä kulloinkin eläin-
suojissa olevien eläinten tuottaman lannan hyödyntämiseen. Peltopinta-alaa on olta-
va hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle vähintään 75 ha. Lietteen levitys peltoon on
tehtävä suunnitelmallisesti. Peltoon levitettävä liete tulee mahdollisuuksien mukaan
mullata välittömästi. Ojiin, vesistöihin ja vesikaivoihin tulee jättää riittävät suoja-
vyöhykkeet.

Lannan levityksessä on noudatettava, mitä siitä on erikseen säädetty.
(YSL 7 §, 16 §, 17 §, VNA 1250/2014, NaapL 17 §, YM:n ohje 1/2010)

4. Jätteiden käsittely

Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä tai ympäristön roskaan-
tumista. Piha-alueet on pidettävä siistinä.

Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksi-
en mukaan hyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat
omaavalle vastaanottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee varas-
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toida niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien likaantumisvaaraa.
Jätteiden avopoltto on kielletty. Jätteiden käsittelyssä tulee lisäksi noudattaa kaupun-
gin jätehuoltomääräyksiä.

Toiminnassa syntyvä eläinjäte, kuten itsestään kuolleet ja lopetetut eläimet, tulee kä-
sitellä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. Eläinjätteen käsittely ja ly-
hytaikainenkin varastointi tilalla tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu epäsiisteyttä
eikä haju- tai terveyshaittaa. Eläinsuojassa syntyvä suurriskinen eläinjäte on toimitet-
tava suurriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseen.
(YSL 7 §, YSL 52 §, 58 §, JL 13 §, 15 §, 28 §, 29 §, EY:n asetus 1774/2002)

5. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus

Ympäristölle vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, tor-
junta-aineet ja liuottimet, tulee kiinteistöllä varastoida ja säilyttää siten, että niiden
pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että ne voidaan onnettomuus-
ja vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaarattomaksi.

Kaikki tilavuudeltaan yli 1,5 m3 polttoaine- ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa val-
tuutetulla tarkastajalla vähintään kerran kymmenessä vuodessa sijainnista riippumat-
ta, ellei lainsäädäntö edellytä lyhyempää tarkastusväliä. Tarkastajan tulee toimittaa
tarkastuspöytäkirjat kunnan pelastusviranomaiselle.
(YSL 7 §, 16 §, 17 §, YSL 52 §, Pertunmaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset)

6. Paras käyttökelpoinen tekniikka

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoi-
sen tekniikan kehittymisestä ja toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaiku-
tusten vähentämismahdollisuuksista. (YSL 6 §, 8 §, 52 §)

7. Ilmoitusvelvollisuudet ja toiminta häiriötilanteissa

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan
tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä ympäris-
tölupaa valvovalle viranomaiselle.

Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), joista saattaa
aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitok-
selle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttä-
vä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon tor-
jumiseksi. (YSL 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 § ja 52 §).

8. Kirjanpito

Eläinsuojan toiminnasta ja lannan varastoinnista sekä lannan levitysaloista ja toimi-
tuskohteista tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä val-
vontaviranomaiselle. (YSL 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §)

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. (YSL 87 §)
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PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölupa tulee myöntää, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja
niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Ympäristöluvan myöntämisen ympä-
ristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettu este voidaan poistaa antamalla lain 52 §:ssä tar-
koitettuja lupamääräyksiä.

Toiminnasta ei aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huo-
mioon ottaen terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huo-
nontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdol-
lisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapuruussuhteista
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää
terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää.

Luvan myöntämisen yleiset perustelut

Eläinsuoja sijoittuu maatalousvaltaiselle haja-asutusalueelle. Tilan ympäristössä on
peltoa ja maidon tuotannon harjoittaminen voidaan katsoa alueelle tavanomaiseksi
toiminnaksi. Ympäristölupa on myönnetty hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle si-
ten, että lupa mahdollistaa olemassa olevan eläinsuojan käytön nautakarjan pitoon.

Toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa tai kohtuutonta muuta haittaa, kun toimitaan
tämän päätöksen ja valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräysten mukaisesti.
Luvan myöntämisen edellytyksenä ei ole, että toiminta olisi täysin haitatonta. Melu- ja
hajuhaittaa voi aiheutua lannan käsittelystä ja liikenteestä lannan levityksen yhtey-
dessä. Tämä haitta kestää muutamia päiviä vuodessa. Lannan käsittelyn ajankohtaa
valittaessa on mahdollista ottaa huomioon muun muassa tuulensuunta, millä naapu-
reille aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää.

Toiminnanharjoittajalla on hakemuksen mukaan käytettävissään 2590 m3 lietelannan
ja 240 m3 kuivalannan varastotilaa. Eläinmäärien perusteella laskettuna lietelantaa
syntyy 12 kuukaudessa vähentämättä laidunnuksen osuutta 2207 m3 sekä pesuvesiä
noin 150 m3. Kuivikelannalla olevien eläinten laskennallinen varastointitilavuuden vaa-
timus  on  218  m3. Lannan varastointitilavuudet ovat riittävät syntyvän lannan ja joh-
dettavien pesuvesien varastointiin.

Levityspeltoa tarvitaan yhtä lypsylehmää kohti 0,8 ha, hiehoa kohti 0,3 ha ja nuorkar-
jaan kuuluvaa eläintä kohti 0,09 ha. Käytettävissä oleva levitysala (94,90 ha) riittää ha-
kemuksen mukaiselle enimmäiseläinmäärälle. Vaatimus levitysalasta perustuu karjan-
lannan keskimääräiseen fosforisisältöön ja peltoviljelykasvien keskimääräiseen heh-
taarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön kotieläintalouden
ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 mukaisesti.

Lupamääräyksellä velvoitetaan luvan saajat ottamaan käyttöön toimialan parasta käy-
tettävissä olevaa tekniikkaa tilalle soveltuvassa laajuudessa.
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Edellä olevan perusteella eläinsuojan toiminta täyttää luvan myöntämisedellytykset,
kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tämän päätöksen määräysten mu-
kaan, ja lupa voidaan myöntää.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksellä 1 varmistetaan varastotilojen rakenteiden mitoitus ja kunnossa py-
syminen siten, että maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantuminen estyy.

Valtioneuvoston asetuksen (1250/2014)mukaan lannan varastointitilan tulee olla riit-
tävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta.

Lantavaraston vuosittaisella perusteellisella tyhjennyksellä varmistetaan varaston
hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tar-
kastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi.

Lupamääräyksellä 2 ehkäistään lannan kuljettamisesta aiheutuvaa pinta- ja pohjavesi-
en pilaantumista sekä hajuhaittoja. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei
saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä 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).

Lupamääräyksen 3 tarkoituksena on varmistaa, että lannan ja muiden orgaanisten
lannoitteiden ravinnesisällölle on käytettävissä riittävä peltoala ja levittäminen toteu-
tetaan suunnitelmallisesti. Lannanlevitystä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että
käytettävä pelto soveltuu ominaisuuksiltaan lannanlevitykseen. Pelloille levitettävän
lannan ja lannoitteiden määrä arvioidaan lanta-analyysien, viljeltävän kasvin tarpeen
sekä pellon viljavuuden perusteella. Kun peltoalaa on riittävästi, lanta voidaan hyö-
dyntää ja levitys ajoittaa niin, ettei haitallisia ravinnehuuhtoumia synny. Huuhtoutu-
misriski lisääntyy, jos peltoja lannoitetaan yli viljeltävän kasvin tarpeen tai lannan levi-
tys suoritetaan kasvun kannalta epäedulliseen aikaan, kuten syksyllä ja sateisina kau-
sina. Multaamisella vähennetään lietelannasta aiheutuvia hajuhaittoja ja suoja-
vyöhykkeillä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa.

Lupamääräyksellä 4 estetään jätteistä syntyvää roskaantumista ja likaantumista, kuol-
leista eläimistä aiheutuvaa terveys- ja ympäristöhaittaa sekä edistetään jätteiden hyö-
tykäyttöä. Kuolleet eläimet on toimitettava asianmukaisen luvan omaavaan käsittely-
paikkaan. Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa
mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten
tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Tilalla kuolleiden ja lopetettujen eläinten
käsittelyä ohjataan ns. sivutuoteasetuksella (517/2015).

Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan vakavan maaperän, poh-
javeden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. Näin ollen on tarpeen kiinnittää eri-
tyistä huomiota niiden varastointiin. (Lupamääräys 5).

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten ympä-
ristövaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen
tekniikan kehittymistä toimialallaan. Paras käytettävissä oleva tekniikka ja ympäristön
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kannalta parhaat käytännöt vähentävät mm. toiminnassa syntyvää hajuhaittaa sekä
muita päästöjä ympäristöön. (Lupamääräys 6)

Lupamääräykset 7 ja 8 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen
muutostarpeen kannalta. Häiriötilanteista tiedottaminen on tarpeen päästöjen val-
vonnan toteuttamiseksi.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014):
2 §, 5-11 §, 14-17 §, 19-20 §, 22 §, 27 §, 34 §, 39-40 §, 42-44 §, 48-49 §, 52-53 §, 58 §,
62 §, 66 §, 72 §, 83-85 § ja 133-135 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014):
2 §, 3-6 §, 11-15 § ja 23 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1
ja 2 §:n muuttamisesta 449/2015: 1 § ja 2 §

Jätelaki (646/2011):
13 §, 15 §, 28 §, 29 §, 91 §, 118 §, 122 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920): § 17

Lisäksi on otettu huomioon

· Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien pääs-
töjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
(1261/2015)

· Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilla alueilla (209/2011)

· Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 1/2010, Ympäristöministeriö.
· Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMMRMO-C4)
· Pertunmaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
· Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015).

HUOMAUTUS

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain 527/2014 tai jätelain 646/2011 nojalla
jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia sään-
nöksiä luvan voimassa-olosta tai tarkistamisesta, on noudatettava asetusta.

KÄSITTELYMAKSU

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölauta-
kunnan 3.3.2016 § 20 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan koh-
dan 3 mukaisesti 1676 €.

Ympäristölupamaksusta saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta.
Valitusosoitus on liitteenä.
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MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kol-
menkymmenen (30) päivän kuluessa antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Vali-
tusosoitus on liitteenä.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen (YSL 53, 54 §)

Antopäivä on 4.5.2018

Hanna Pasonen
ympäristöpäällikkö

Päätös

Hakijalle

Jäljennös päätöksestä

Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkelin kaupunki/maaseututoimi

Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin sekä Pertunmaan kunnan ilmoitus-
tauluilla.
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