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MAITORAUTIO OY, ELÄINSUOJATOIMINNAN YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN, 
SIIKALATVA 
 
HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 
 
Luvan hakija   Laitos  
MaitoRautio Oy   MaitoRautio Oy 
Launosentie 143   Eläinsuoja 
92600 PULKKILA    Launosentie 143 
    92600 PULKKILA 
 
Y-tunnus  3003074-5 
Koordinaatit  N=7125827,020 ja E=440532,015; ETRS-TM35-järjestelmä 
Korkeusjärjestelmä N2000 
 
Hakemus Kysymyksessä on maidon- ja lihantuotantotoiminnan olennaista laajentamista 
koskeva ympäristölupahakemus. Luvan kohde on Siikalatvan kunnassa Pulkkilan kylässä 
kiinteistöllä Rautio (791-420-2-43) osoitteessa Launosentie 143, 92600 Pulkkila. Tarkoitus 
on lisätä eläinmäärää ja laajentaa nykyistä eläinsuojaa. Ympäristöluvan muutosta haetaan 
niin, että tilakeskuksessa on jatkossa eläinpaikat 80 lypsylehmälle, 29 hieholle, 23 
lihasonnille (12-24 kk), 19 lehmävasikalle (6-12 kk), 22 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 34 alle 6 
kuukauden ikäiselle vasikalle. Toiminnassa jäävät edelleen käyttöön tilalla jo olemassa 
olevat eläinsuojatilat ja lannanvarastointitilat. Toiminta sijoittuu Launolankankaan (11 617 
006) 2-luokan pohjavesialueelle pääasiassa sen muodostumisalueen ulkopuolelle. 
 
Luvan hakemisen peruste 
Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) liitteen 4 kohdan 5. mukaan seuraaville 
toiminnoille tarkoitetut eläinsuojat ovat YSL:n 115a §:n mukaan ilmoituksenvaraisia 
toimintoja: 
a) vähintään 50 lypsylehmälle, vähintään 100 lihanaudalle, vähintään 130 emolehmälle, 

vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 
täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 lihasialle, vähintään 4 000 munituskanalle tai 
vähintään 10 000 broilerille ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella; 

b) yhdelle tai usealle muulle kuin a kohdassa mainitulle liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, 
jonka kokonaiseläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna 
on vähintään 250 ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen liitteen 1 perusteella; jos 
eläinsuojan suurimman eläinyksikkömäärän muodostaa a kohdassa tarkoitetun 
tuotantoeläimen nuorkarja, ilmoituksenvaraisuusraja määräytyy kuitenkin täysikasvuisen 
tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnetun eläinmäärän perusteella; tätä kohtaa 
ei sovelleta liitteessä 3 mainittuihin turkiseläimiin; 

c) usealle a tai b kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole suoraan 
ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella, 
ilmoituksenvaraisuus määräytyy liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien 
eläinyksikkömäärien perusteella; tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät 
lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen 
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tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, 
jonka ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen. 

 
YSL:n 28 §:n mukaan liitteessä 4 tarkoitettuun toimintaan on kuitenkin oltava 
ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi liitteessä 4 tarkoitettuun, mutta sitä vähäisempään 
toimintaan, on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle 
vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Kysymyksessä on a)-alakohdan mukainen toiminta. 
 
Edellä mainitun lisäksi ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen 
muuttamiseen on oltava lupa. 
 
Lupaviranomaisen toimivalta 
Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n 3 momentin perusteella 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain 28 §:ssä 
tarkoitetun pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan lupa-asian, jollei ympäristönsuojelulain 
34 §:stä johdu muuta. Siikalatvan kunnan toimivaltainen ympäristönsuojelun 
lupaviranomainen on Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölupalautakunta. 
 
SIJAINTI, LUVAT, KAAVOITUS- JA SUOJELUALUETILANNE 
Hakemuksen mukainen toiminta sijoittuu Siikalatvan kunnan Pulkkilan kylän 
keskustaajamasta maanteitse noin 5,5 km lounaaseen MaitoRautio Oy:n omistamalle 
tilalle Rautio (kiint.tunnus 791-420-2-43) osoitteessa Launosentie 143, 92600 Pulkkila. 
 
Tilalla on ennestään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 21.10.2002 myöntämä 
ympäristölupa (Dnro 1101Y0726-131), joka käsittää 34 lypsylehmää, 11 hiehoa, 95 
lihanautaa ja 78 vasikkaa. Luvanhakija on 20.11.2008 toimittanut Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskukseen suunnittelemansa muutokset, joiden mukaan eläinsuojaan 
sijoitetaan 54 lypsylehmää, 54 hiehoa/sonnia, 14 nuorta nautaeläintä ja 39 vasikkaa. 
Tuolloin muutokset eivät ympäristökeskuksen lausunnon (16.12.2008) mukaan 
edellyttäneet uutta ympäristölupakäsittelyä. Nykyisin navetassa on 68 lypsylehmää, 29 
hiehoa, 18 lihasonnia (12-24 kk), 19 lehmävasikkaa (6-12 kk), 17 sonnivasikkaa (6-12 kk) 
ja 34 alle 6 kk:n vasikkaa. Tilan eläinlajisuhteet ovat huomattavasti muuttuneet 
ympäristölupaan nähden ja umpilehmien ja hiehojen olemassa oleva sijoittelu eläinsuojan 
rehuvaraston murskeviljasiiloissa poikkeaa ympäristöluvassa määrätystä. 
Eläinsuojalaajennus on suunniteltu uuteen paikkaan, jota ei ole käsitelty ympäristöluvassa 
eikä myöhemmin hyväksytty ympäristökeskuksen em. lausunnossa. Näin ollen 
ympäristöluvan uusi käsittely on tarpeen tilalla muuttuneen ja laajentuvan 
eläinsuojatoiminnan takia. 
 
Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. Toiminta sijaitsee Pulkkilan kylässä 2-luokan 
pohjavesialueella Launolankangas 11 617 006 ja siinä pohjavesialueen eteläreunalla ja 
pääasiassa varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Lamujoki virtaa noin 
300 metrin päässä tilakeskuksen eteläosassa. Eläinsuoja sijoittuu Launolan alueelle, joka 
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sijaitsee maakunnallisesti arvokkaassa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Lähimmät 
suojelualueet sijaitsevat kohteesta 6-10 km:n etäisyydellä. Etäisyys lähimpään 
asuinrakennukseen on 134 metriä koilliseen. 
 
HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA 
Eläintilat ja tuotanto 
Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa ja lihantuotantoa. Vuosittain tuotetaan noin 735 000 
kg maitoa ja noin 25 000 kg naudanlihaa. Navetta on parsinavetta ja siellä on konelypsy. 
Tilalla on ennestään lypsynavetta, jossa on tilat 68 lypsylehmälle, 5 hieholle, 19 
lehmävasikalle (6-12 kk) ja 29 alle 6 kk:n ikäiselle vasikalle. Tilalla on ennestään myös 
sonninavetta, jossa on tilat 23 sonnille (12-24 kk), 22 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 5 alle 6 
kk:n ikäiselle vasikalle. Nykyiseen navettaan eli lypsynavettaan ja sonninavettaan ei tule 
rakenteellisia muutoksia. Uusi, rakennettava laajennusosa sijoittuu olemassa olevien 
lypsynavetan ja vasikkanavetan välissä olevaan rehuvarastotilaan. Rehuvarastotilan 
pohjoispuoliosaa laajennetaan molemmilta ulkoreunoiltaan 103 m2:n verran eli laajennusta 
tulee yhteensä 206 m2. Laajennettuun rehuvarastotilaan tulee tilat 12 umpilehmälle ja 24 
hieholle (12-24 kk).   
 
Lannan ja jätevesien käsittely, varastointi ja hyödyntäminen 
Lannan käsittelymenetelmänä nykyisessä navetassa on lietelanta ja laajennusosaan tulee 
kuivikepohja. Tilalla on käytössään hyötytilavuudeltaan yhteensä 2 799 m3 
lietesäiliötilavuutta, joista tilakeskuksessa on 1 980 m3:n ja 195 m3:n säiliöt ja 624 m3:n 
etäsäiliö on 1,5 km:n päässä tilakeskuksesta lounaaseen päin. Säiliöiden 
bruttotilavuuksissa on jo huomioitu sadevesien vaatima tilavuus. Lisäksi käytössä on 
lietekuilutilavuutta 300 m3. Tilalla on lietelannan luovutussopimuksia yhteensä 1 000 
m3:lle. Lietelannan sekä pesu- ja jätevesien varastointia varten tilalla on yhteensä 3 099 
m3 säiliö- ja kuilutilavuutta. Maitohuoneen jätevedet (150 m3/vuosi) johdetaan 
lietesäiliöön. Laskennallinen tarvittava lietelannan varastotilavuus 12 kuukauden 
varastointiajalle lisättynä maitohuoneen jätevesillä on 2 671 m3 eli lietesäiliötilavuus on 
riittävä. 195 m3:n lietesäiliössä on betonikansi ja muissa säiliöissä luonnollinen 
kuorettumakate. 195 m3:n ja 624 m3:n lietesäiliöillä on 20 m2:n suuruinen 
murskepohjainen kuormauslaatta ja 1 980 m3:n säiliöllä on 50 m2:n murskepohjainen 
kuormauslaatta. 
 
Betonirakenteisen kuivikepohjan pinta-ala on 142 m2 ja kuivikkeen paksuus 150 cm ja sen 
tilavuus on näin ollen 213 m3. Kuivikepohjan reunojen korkeus on 300 cm ja kuivikepohja 
on suunniteltu tyhjennettäväksi yhden kerran vuodessa ja lanta levitettäväksi suoraan 
peltoon. Kuivalantalaa ei ole. Tilalla on kuivikelannan luovutussopimus 200 m3:lle ja 
lypsylehmiä ja hiehoja laidunnetaan 4,5 kuukautta. Lannan luovutussopimus (200 m3) ja 
kerran vuodessa tyhjennettävä kuivikepohja (213 m3) huomioituna lannan 
varastotilavuutta on 413 m3. Laskennallinen tarvittava kuivalannan varastotilavuus 12 
kuukauden varastointiajalle laiduntaminen huomioituna (huomioidaan 4 kuukautta, 664,8 
m3 - 221,6 m3) on 443,2 m3 eli kuivikelannan varastotilavuutta on laskennallisesti 30,2 m3 
liian vähän.  
 
Eläinsuojan WC-vedet (noin 20 m3/vuosi) johdetaan 5 m3:n erilliseen umpikaivoon. 
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Tilalla muodostuva karjanlanta levitetään vuosittain pellolle ravinteeksi ja 
lannanlevitykseen käytettävissä olevia peltoja on yhteensä 142,07 hehtaaria, josta omaa 
peltoa yhteensä 101,66 hehtaaria ja vuokrapeltoa 40,41 hehtaaria. Hakemuksen mukaan 
lantaa levitetään pelloille viikoilla 19-20, 26-27, 34-35 ja 42-43 ja kerrallaan levitetään 20-
30 % lannasta. Peltoalasta 8 hehtaaria sijaitsee pohjavesialueella ja lietelantaa ei levitetä 
pohjavesialueelle. Hakijalla on maanvuokrasopimukset vuokrapelloista ja sopimukset 
lietelannan ja kuivikelannan luovuttamisista. Lantaa ei viedä jalostettavaksi. 
 
Laiduntaminen ja jaloittelu- ja ulkotarhat 
Lypsylehmiä (80 kpl) ja hiehoja (29 kpl) laidunnetaan 4,5 kuukautta vuodessa ja eläimet 
voivat olla yöllä joko ulkona tai sisällä. Laidunalaa on 10 hehtaaria ja osa laitumista 
rajoittuu vesistöön. Laitumella on siirrettävä juottovaunu ja siirrettävä ruokintapaikka, joka 
on käytössä kesän aikana 90 vuorokautta. Pysyvää ruokintapaikkaa ei ole. 
Jaloittelualuetta ei ole.  
 
Säilörehun valmistaminen ja varastointi 
Säilörehua valmistetaan 1 500 tonnia vuodessa ja se varastoidaan esikuivattuna 
laakasiilossa. Puristeneste johdetaan 5 m3:n umpikaivoon. 
 
Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi 
Tilalla on kolme maanpäällistä polttoainesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 2 000 litraa, 5 000 
litraa ja 2 000 litraa. Kaikki säiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja ne on sijoitettu betonialustoille. 
Kaikilla säiliöillä on katos, lukitus, ylitäytönestin ja lapon estolaite.  
 
Muita öljytuotteita tilalla varastoidaan enintään 400 litraa ja niitä säilytetään 
myyntipakkauksissaan konehallissa kuivassa ja viileässä. Rehun säilöntäaineita 
varastoidaan enintään 3 000 litraa myyntikontissa konehallissa ja lannoitteita enintään 70 
tonnia lannoitesäkeissä konehallissa kuivassa ja viileässä. Kasvinsuojeluaineita ei 
varastoida, vaan ne ostetaan urakoitsijalta. Eläinten lääkkeitä varastoidaan enintään 1 litra 
navetan lääkekaapissa. Pesuaineita (enintään 150 litraa) ja desinfiointiaineita (enintään 50 
kg) varastoidaan omissa myyntiastioissaan navetalla. 
 
Vedenhankinta 
Tilalla on kunnallinen vesijohtovesi. 
 
Toiminnasta aiheutuva liikenne 
Maidon keräilyauto käy tilalla joka toinen päivä. Lietelantaa levitetään tilan pelloille 
keväisin, kesäisin ja syksyisin. Kuivikelantaa levitetään keväisin ja syksyisin. Rehuauto käy 
tilalla kahden viikon välein. Liikenne painottuu kevääseen ja kesän peltoviljelyyn ja 
rehuntekoaikaan. Päivittäinen liikenne muodostuu traktorin ajosta 0,5-1 tuntia 
vuorokaudessa.  
 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
Hakemuksessa todetaan, että navetassa on luonnollinen ilmanvaihto. Lisäksi todetaan, 
että lietelanta laitetaan peltoon sijoittamalla ja kuivikelanta mullataan tai sijoitetaan 
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pintalevityksenä kasvustoon peruslohkoille ympäristökorvauksen ehtojen mukaan ja 
nitraattidirektiivin sallimissa rajoissa. Lannan ajon yhteydessä huolehditaan 
lannanlevityskaluston kunnosta ja hyvästä hygieniasta. Lypsykarjan ruokintaa 
tarkennetaan tuotosten perusteella. Karkearehu varastoidaan laakasiiloissa ja täysrehu 
väkirehusiiloissa.  
 
Jätteet 
Toiminnassa syntyvät jätteet, niiden määrät, varastointi ja toimituspaikka ovat alla: 
 

Jätenimike Määrä  Käsittely Toimituspaikka 

Jäteöljy 100 l Keräysastiaan. Varastoidaan 
kuivassa ja viileässä 
varastorakennuksessa 

EkoKem 

Loisteputket, akut 5 kpl Varastoidaan kuivassa ja 
viileässä varastorakennuksessa 

EkoKem 

Kuolleet eläimet 5 kpl Pressun alla navetan lähellä 
Honkajoen kuljetusta 
odottamassa 

Honkajoki Oy 

Pilaantunut rehu 1 000 kg Varastoidaan 
kuivalantavarastossa 

Kierrätetään 
peltoon ravinteeksi 

Muovit 2 000 kg Maatalouden muovit kerätään ja 
varastoidaan ja toimitetaan 
keräykseen 

Itä-Suomen 
murkauskeskus Oy 
hakee 

Metalliromu 0-100 kg Varastoidaan ulkona Utacon Oy hakee 

 
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 
Arvio toiminnan päästöistä ja vaikutuksista ympäristöön 
Hakemuksessa todetaan, että tilan toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta meluhaittaa ja että 
liikenne lisääntyy kesäkaudella. Lisäksi todetaan, että peltolohkoilla on 
ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset suojakaistat ja lannoitus.  
 
Toiminnan ja ympäristövaikutusten tarkkailusta hakemuksessa todetaan, että lannan 
siirtoon ja varastointiin liittyvät järjestelmät ovat vesitiiviitä ja pellolle levittämistä lukuun 
ottamatta niitä ei joudu muualle ympäristöön. Lietelantaa ei levitetä pohjavesialueelle ja 
vesistön sekä valtaojien varsille jätetään riittävän leveät suojavyöhykkeet ravinteiden 
vesistöön pääsyn estämiseksi. Ongelmajätteet toimitetaan niiden vastaanottopisteisiin.  
 
ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI 
SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 
Hakemuksen mukaan tilalla on sähkökatkojen varalta traktorikäyttöinen 
varavoimajärjestelmä. Muihin häiriötiloihin on varauduttu palo- ja pelastussuunnitelmalla. 
Tuotantorakennuksista löytyy alkusammuttimet, joiden toimintavarmuus tarkistetaan 
säännöllisesti. Polttoainesäiliöt on sijoitettu betonipohjalle ja säiliön toiminta tarkistetaan  
viikottain silmämääräisesti. Mahdollisen öljyvahingon varalta on öljynimeytysturvetta. 
Tilalla toimitaan ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Vierailijat käyttävät suojavaatteita ja 
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-saappaita vieraillessaan tuotantorakennuksissa mahdollisten eläintautien leviämisen 
välttämiseksi.  
 
TOIMENPITEET, JOILLA ESTETÄÄN PÄÄSTÖT MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN 
SEKÄ MUUT SUUNNITELLUT POHJAVEDEN SUOJAUSTOIMENPITEET 
Hakemuksessa on esitetty seuraavia toimenpiteitä, joilla estetään päästöjä maaperään ja 
pohjaveteen: 
 

Tilan toiminta sijoittuu Launolankankaan III-luokan pohjavesialueen reunavyöhykkeelle 
ja se on tiedostettu tilan toiminnoissa. Tilan sijoittuminen pohjavesialueelle on huomioitu 
riittävin rakenteellisin toimenpitein sekä muilla toiminnallisilla järjestelyillä varmistettu se, 
että maaperään ja pohjavesiin ei kohdistu haitallisia päästöjä. Toiminnan vaikutuksia 
pohjaveden tilaan seurataan säännöllisesti. 
 
Lannan siirtoon ja varastointiin liittyvät järjestelmät ovat vesitiiviitä, eikä niitä pellolle 
levittämistä lukuun ottamatta joudu muualle ympäristöön. Lietelantaa ei levitetä 
pohjavesialueelle. Vesistön sekä valtaojien varsille jätetään riittävän leveät 
suojavyöhykkeet ravinteiden vesistöön pääsyn estämiseksi. 
 
Lietelanta sijoitetaan peltoon. Kuivikelanta mullataan tai sijoitetaan pintalevityksenä 
kasvustoon peruslohkoille ympäristökorvauksen ehtojen mukaan ja nitraattidirektiivin 
sallimissa rajoissa. Lannan ajon yhteydessä huolehditaan lannanlevityskaluston 
kunnosta ja hyvästä hygieniasta. 
 
Polttoainesäiliöt on sijoitettu betonipohjalle ja säiliön toiminta tarkastetaan viikoittain 
silmämääräisesti. Mahdollisen öljyvahingon varalta on öljynimeytysturvetta. 
Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. Tilalla toimitaan 
ympäristökorvausehtojen mukaisesti. 

 
Luvan hakija on toimittanut ympäristölupahakemuksensa mukana raportin 
”Pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto, Karjarakennus Mikko Karjalainen, 
Launosentie 143, 92600 Pulkkila”, jonka päiväys on 24.5.2013.  
 
HAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Vireilletulo ja tiedottaminen 
Hakemus on saapunut Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 21.3.2022. 
Hakemuksen vireillä- ja nähtävilläolosta on kuulutettu ja kuulutus ja hakemusasiakirjat on 
pidetty yleisesti nähtävänä Siikalatvan kunnan verkkosivuilla 8.4.-18.5.2022 kohdassa 
Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset. Naapurikiinteistöjen omistajile ja haltijoille on lähetetty 
8.4.2022 kirjallisesti tieto hakemuksen nähtävillä olosta. 
 
Lausunnot 
Lausunnot on pyydetty Siikalatvan kunnan terveydensuojeluviranomaista edustavalta 
Ympäristöpalvelut Helmeltä ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. 
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Ympäristöpalvelut Helmi, lausunto saapunut 25.4.2022 (nro 12/2022):  
”Terveydensuojelulain mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja 
järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. 
Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen 
syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. 
 
Terveydensuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan MaitoRautio Oy:n lupahakemuksen 
mukainen toiminta täyttää ennalta arvioiden kyseiset vaatimukset. 
 
Koska toiminta sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella, tulee kaikessa 
alueella tapahtuvassa toiminnassa kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei toiminnasta 
aiheudu pohjaveden saastumisen tai likaantumisen vaaraa.” 
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lausunto saapunut 23.6.2022 (POPELY/1067/2022):  
”Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausunnossaan ottaa kantaa hankkeeseen pohjavesien 
suojelun kannalta. 
 
Toiminta sijoittuu Launolankankaan (11617006) pohjavesialueen pääasiassa varsinaisen 
muodostumisalueen ulkopuolelle. Launolankangas on vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue. Launolankangas muodostuu osittain moreenipeitteisestä harjuselänteestä, 
joka koostuu vallitsevasti hiekasta. Alueen länsiosan maa-aineksen ottoalueissa on 
havaittavissa pohjoisluoteista suuntaa noudattava, kivistä soraakin sisältävä ydinvyöhyke. 
Pohjavesialueen kemiallinen ja määrällinen tila on hyvä, vaikka alueelle sijaitsee myös 
riskiä aiheuttaneita/aiheuttavia toimintoja kuten maaaineksen otto, liikenne, asutus ja 
maatalous. Vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain perusteella pohjaveden 
hyvää määrällistä ja kemiallista tilaa ei saa heikentää. Pilaantumisen vaaraa aiheuttavat 
toiminnot on ensisijaisesti sijoitettava luokiteltujen pohjavesialueiden ulkopuolelle. Jos 
toiminnan järjestäminen tai muut painavat syyt edellyttävät sijoittamista pohjavesialueella, 
tulee rakenteellisesti ja käyttöteknisesti huolehtia, ettei toiminnasta aiheudu pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa. 
 
Eläinsuojista ja lantaloista ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisvaaraa. Lietesäiliöiden 
kuormausalue tulee olla läpäisemättömällä pinnalla. Toiminnanharjoittajien tulee viiden (5) 
vuoden välein tarkastaa asiantuntijaa käyttäen vesien- ja pohjavesiensuojelua varten 
tehtyjen rakenteiden kunto ja toimittamaan viivytyksettä laadittava tarkastuskertomus 
valvontaviranomaiselle. 
 
Polttoainesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varastointiin ja sijoitettava 
tiiviille alustalle, jossa on tiivis tankkauspaikka. Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu 
hakemuksen mukaisesti riittävin suojavarustein kuten valuma-altaalla, katoksella, 
lukituksella, ylitäytönestimellä ja laponestolla. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava 
imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. 
 
ELY-keskus esittää, että toiminnan vaikutusta pohjaveden laatuun tulee tarkkailla 
säännöllisesti esim. kerran vuodessa pohjaveden virtaussuunnassa alapuolelta. 
Tarkkailutulokset tulee toimittaa kunnan valvontaviranomaiselle ja ELY-keskukselle.” 
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ELY-keskus on 28.6.2022 tarkentanut antamaansa lausuntoa. Tarkennuksen mukaan: 
”Pohjaveden tarkkailuvelvoitetta ei tule sisällyttää lupapäätökseen. Perusteluna on se, että 
ELY-keskus on vuonna 2005 tehnyt alueella pohjavesitutkimuksia ja tulosten perusteella 
pohjaveden virtaussuunta Launolankankaalla on luoteesta kaakkoon. Rautio-tilan (2:43) 
kohdalla ja erityisesti eläinsuojan kohdalla pohjaveden virtaussuunta on maaston 
mukaisesti lounaaseen kohti peltoaluetta ja siitä edelleen etelään kohti Lamujokea. Mikäli 
eläinsuojan ympärillä kaikesta varotoimenpiteistä huolimatta tapahtuu pohjaveden laatua 
heikentäviä päästöjä, niin vaikutukset kohdistuvat peltoalueen ja Lamujoen suuntaan. 
Eläinsuojan toiminta ei aiheuta uhkaa Launolankankaan pohjaveden laadulle, joten 
pohjaveden tarkkailuvelvoitteelle ei ole perusteita.” 
 
Luvan hakijan kuuleminen annettujen lausuntojen johdosta 
Luvan hakijalle on varattu mahdollisuus vastineiden antamiseen. 
 
Luvan hakijan vastine annettuihin lausuntoihin 
Luvan hakija ilmoitti 27.6.2022 sähköpostilla, että sillä ei ole kommentoitavaa lausuntoihin. 
 
ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET 
Valmistelija esittää, että rakennus- ja ympäristölupalautakunta myöntää MaitoRautio Oy:lle 
ympäristönsuojelulain 28 §:n ja 29 §:n mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen 
ja laajuiseen eläinsuojatoiminnan laajentamiseen Siikalatvan kunnan Pulkkilan kylässä 
tilalla Rautio (791-420-2-43) osoitteessa Launosentie 143. Nyt myönnettäväksi 
esitettävällä ympäristöluvalla muutetaan olemassa olevaa ympäristölupaa. Tämän 
päätöksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu toimenpitein estettävää tai 
ympäristönsuojelulain mukaisesti korvattavaa vahinkoa. Lupa esitetään myönnettäväksi 
seuraavin lupamääräyksin. 
 
Lupamääräykset 
 
1. Eläinsuojatoiminta ja sen laajennus on rakennettava ja sijoitettava hakemuksessa 
esitettyjen piirustusten mukaisesti: 
-Pohjapiirros n:o 3(7) 1:100, 28.2.2013, muutos A 28.8.2015, olemassa oleva navetta 
-Pohja 1:100, 8.9.2021, muutos 4.11.2021, laajennusosa 
-Julkisivut 1:100, 8.9.2021 
-Leikkaus A-A, 1:50, 8.9.2021, muutos 4.1.0.2021 
-Asemapiirros 1:500, 20.8.2021, muutos 4.10.2021 
 
Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyn mukaisesti, ellei näissä määräyksissä 
toisin määrätä.  
 
2. Laajennuksen jälkeen eläinsuojiin saa sijoittaa yhteensä enintään 80 lypsylehmää, 29 
hiehoa, 23 lihasonnia (12-24 kk), 19 lehmävasikkaa (6-12 kk), 22 sonnivasikkaa (6-12 kk) 
ja 34 alle 6 kuukauden ikäistä vasikkaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että 
lannantuotto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteenlaskettua lannantuottoa. 
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3. Eläinsuojatoiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää sellaiseksi, että siitä ei aiheudu 
maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, 
epäsiisteyttä, haju-, melu- tai pölyhaittaa, roskaantumista eikä muutakaan haittaa 
ympäristölle. Alue on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on 
huolehdittava jatkuvasti. 
 
4. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta sekä toiminnassa syntyvät pesu- ja jätevedet tulee 
varastoida vesitiiviiksi rakennetuissa nykyisissä lietesäiliöissä. Eläinsuojassa muodostuva 
kuivikelanta tulee varastoida vesitiiviissä kuivikepohjassa. Eläinsuojien pohjarakenteiden ja 
lannanvarastointitilojen tulee olla vesitiiviitä ja täyttää rakenteeltaan, mitä on edellytetty 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tuettavaa rakentamista koskevista 
ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019). Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaiset, 
ettei lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden siirron, käsittelyn ja varastointitilan 
tyhjennyksen aikana pääse nesteitä tai lantaa ympäristöön. Säilörehun puristeneste tulee 
varastoida vesitiiviissä umpikaivossa ja toimittaa lannoituskäyttöön. 
 
Luvan haltijan on tiedotettava lannan vastaanottosopimuksen tehneille ja uusille 
sopimuksia tekeville, että lanta tulee varastoida tässä päätöksessä esitettyjen ehtojen 
mukaisesti. 
 
5. Lietelannan (2 521 m3) ja maitohuoneen pesuvesien (150 m3) 12 kuukauden 
varastotilaa tulee olla käytettävissä vähintään 2 671 m3. Lisäksi kattamattomien 
lietesäiliöiden varastotilavuudessa tulee huomioida säiliöihin satavan sadeveden määrä 
(pinta-ala x 0,3 m/luonnollinen kuorettuma). Kuivikelannan 12 kuukauden varastointitilaa 
tulee olla käytettävissä vähintään 443 m3. Kuivikepohjan riittävän usein tapahtuvalla 
tyhjennyksellä ja lannanluovutussopimuksin tulee huolehtia siitä, että kuivikelannan 
varastointitilaa on riittävästi. Mikäli tilalle rakennetaan kuivalantala, sen tulee olla vesitiivis 
ja katettu.  
 
6. Lietesäiliöiden ulkopuolella olevien kuormausalueiden tulee olla kovapintaisia ja 
varustettu vettä läpäisemättömällä pinnalla. Kuormausalueiden tulee kestää koneiden 
painon ja liikkumisen ja niiltä tulee voida tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta 
talteen. 
 
7. Vesien- ja pohjavesiensuojelua varten tehtyjen rakenteiden kunto tulee tarkastaa 
asiantuntijaa käyttäen viiden (5) vuoden välein ja tarkastuskertomus tulee toimittaa 
viivytyksettä valvontaviranomaiselle. Ensimmäinen tarkastus tulee tehdä yhden (1) vuoden 
kuluttua siitä, kun tämä ympäristölupa on tullut lainvoimaiseksi. 
 
8. Lietelantalat ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee 
kattaa kiinteällä tai kelluvalla katteella (esim. luonnollinen kuorettuma) 
ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. 
 
9. Eläinsuojien rakenteiden ja käytön tulee estää lannan tai niistä johtuvien valumavesien 
ja virtsan joutuminen pinta- tai pohjavesiin. Eläinsuojien katoilta kertyvät sade- ja 
sulamisvedet tulee johtaa lannan varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. Luvan saajan 
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tulee tarkkailla liete- ja kuivikelannan varastointitilojen kuntoa ja viivytyksettä korjata 
mahdolliset niissä havaitut puutteet ja vauriot. Lantavarastot on tyhjennettävä ja 
tarkastettava perusteellisesti vähintään vuosittain. 
 
10. Eläinsuojan sosiaalitiloissa muodostuvat WC-vedet tulee johtaa kunnalliseen 
jätevesiviemäriin tai suljettuun säiliöön ja toimittaa jätevedenpuhdistamolle tai ne on 
käsiteltävä valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (157/2017) mukaisesti. 
 
11. Luvan haltijalla tulee olla jatkuvasti käytettävissään lannan levitykseen luvan 
mukaisella eläinmäärällä vähintään 91 hehtaaria peltoa. Lannanlevityspeltoaloista on 
oltava ajantasaiset vuokra- ym. sopimukset ja ne on tarvittaessa esitettävä 
valvontaviranomaiselle. Lannan peltolevityksissä tulee noudattaa eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annettua valtioneuvoston 
asetusta (1250/2014) ja sen muutoksia, ellei määräyksissä jäljempänä muuta vaadita. 
Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pelloilla. 
 
12. Lietelantaa ei saa levittää pohjavesialueilla sijaitseville peltolohkoille, ellei esim. 
maaperätutkimuksin ole osoitettu, ettei niiden käytöstä aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. 
 
Kuivalantaa ei saa levittää pohjaveden varsinaiselle muodostumisalueelle. Kuivalannan 
levitys on mahdollista pohjavesialueen ulkorajan sekä pohjavesialueen varsinaisen 
muodostumisalueen väliselle vyöhykkeelle, kun levitys tapahtuu keväällä. Tällöin lanta on 
mullattava mahdollisimman nopeasti ja kerralla käytettävä lantamäärä ei saa ylittää kasvin 
yhden kasvukauden aikana tarvitsemaa ravinnemäärää. 
 
Luvan haltijan on tiedotettava lannan vastaanottosopimuksen tehneille ja uusille 
sopimuksia tekeville, että lantaa vastaanottavien tilojen tulee levittää lanta tässä 
päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti. 
 
13. Lannan kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa 
käyttäen siten, että lietettä, virtsaa tai lantaa ei pääse ympäristöön, kuljetusteille, ojiin, 
vesistöön tai pohjaveteen ja että siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa tien varrella asuville 
asukkaille ja muille tien käyttäjille. Mikäli lietettä, virtsaa tai lantaa pääsee valumaan 
kuljetusteille, tulee likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. Lannan levitys tulee hoitaa 
siten, että naapureille ja lannan levitysalojen lähellä asuville ei aiheudu kohtuutonta 
hajuhaittaa. Muualle kuin kasvustoon levitetty lanta tulee mullata mahdollisimman pian, 
viimeistään vuorokauden kuluessa levityksestä. 
 
14. Lantaa ei saa levittää routaantuneeseen, lumipeitteiseen eikä veden kyllästämään 
maahan. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys pellolle on kielletty 
marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin 
poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää 
lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi eli silloin, 
kun pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys 
on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Lannan levittämisen kieltoajasta 
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poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun 
loppuun mennessä. 
 
Kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta 
saa syyskuun 15. päivästä eteenpäin levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä 
kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys. 
 
15. Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin 
vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, 
ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä. Talousveden hankintaan 
käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon 
rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30-100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei 
lannoiteta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla.  
 
Lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla 
tavoin kuin sijoittamalla on kielletty pellolla, jonka kaltevuus on vähintään 15 %. 
 
16. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Jätehuolto 
tulee hoitaa Siikalatvan kunnassa voimassa olevien Jokilaaksojen jätelautakunnan 
10.12.2015 hyväksymien jätehuoltomääräysten ja jätehuoltomääräysten yleisen osan 
mukaisesti. Lajitellut hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten muovit, pahvi, metalli ja paperi, 
tulee toimittaa hyödynnettäväksi asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle tai 
käsittelijälle ja hyötykäyttöön kelpaamaton jäte loppusijoitettavaksi asianmukaisen luvan 
omaavaan laitokseen tai paikkaan. Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet), kuten jäteöljyt, 
loisteputket, akut ja käyttökelvottomat torjunta- ja säilöntäaineet, tulee kerätä erilleen ja 
toimittaa vastaanottopisteeseen, jolla on lupa ottaa vastaan vaarallisia jätteitä. Kasvi- ja 
rehujäte tulee varastoida tiiviillä alustalla ja hyödyntää lannoitteena pellolla. Tilalla kuolleet 
eläimet on varastoitava tiivispohjaisella alustalla ja tarkoitukseen soveltuvassa paikassa 
siten, että varastoinnista ei aiheudu haittaa ympäristölle ja ne on viipymättä toimitettava 
asianmukaisen luvan saaneeseen käsittelylaitokseen tai käsiteltävä muulla kunnan 
eläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Kuolleiden eläinten varastointia tilalla tulee välttää. 
Jätteitä ei saa haudata eikä polttaa. 
 
17. Polttonesteet, kemikaalit, öljyt sekä eläinten rehut ja niiden raaka-aineet on 
varastoitava ja käsiteltävä tilalla siten, että siitä ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, 
roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjaveden 
pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. 
 
Polttoneste- ja öljysäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varastointiin ja 
niiden alustan sekä tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä ja säiliöt tulee sijoittaa riittävän 
kauas vesistöistä ja ojista. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa katokselliseen suoja-altaaseen 
sekä varustaa lukituksella, ylitäytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteella. Suoja-
allasta ja katosta ei tarvita, mikäli säiliö on vuodonilmaisulla varustettu valuma-altaallinen 
tai kaksivaippainen säiliö. Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta 
polttoainevuotojen varalle. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet on säilytettävä tarkoitukseen 
soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla, 
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jossa on reunallinen suojarakenne. 
 
18. Luvan haltijan tulee pitää kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta 
tulee toimittaa pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää 
ainakin seuraavat asiat: 
-tiedot eläinmääristä 
-tiedot toteutuneista lantamääristä lantatyypeittäin 
-tiedot lannan luovutussopimuksista ja lannan levitykseen käytettävistä peltoaloista 
-tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä sekä niiden käsittelytavoista ja toimituspaikoista 
-tiedot eläinsuojan toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista 
tilanteista 
 
Liete- ja kuivalannasta tulee tehdä lanta-analyysi liukoisen typen, kokonaistypen ja 
kokonaisfosforin määrittämiseksi vähintään viiden vuoden välein. Analyysitulokset tulee 
liittää eläinsuojan toiminnasta pidettävään kirjanpitoon.  
 
Siikalatvan kunnan ympäristönsuojelun valvontaviranomainen liittää toiminnan 
ympäristönsuojelulain mukaiseen määräaikaistarkastusten ja säännöllisen valvonnan 
piiriin. 
 
19. Vahinko- ja onnettomuustilanteista, joista on aiheutunut tai voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa ympäristölle, tulee välittömästi ilmoittaa palo- ja pelastusviranomaiselle sekä 
Siikalatvan kunnan ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle. 
 
20. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja 
toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan 
soveltuvan tekniikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää toiminnasta ympäristöön 
kohdistuvan kuormituksen määrää. 
 
21. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen tulee hakea ympäristölupa. 
Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta sekä 
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava etukäteen Siikalatvan kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
PERUSTELUT 
Yleiset perustelut:  
Kysymyksessä on MaitoRautio Oy:n eläinsuojatoiminnan laajentamista koskeva 
ympäristölupapäätös. Maidon- ja lihantuotantotilan toimintaa laajennetaan lisäämällä 
lypsylehmien määrää 12 lehmällä, sonnien (12-24 kk) määrää 5 sonnilla ja 
sonnivasikoiden (6-12 kk) määrää 5 sonnivasikalla nykyisestään sekä rakentamalla 
eläinsuojalaajennus, johon tulee tilat 12 umpilehmälle ja 24 hieholle. Muut eläinsuojatilat ja 
lannan varastointitilat säilyvät ennallaan. Tilakeskuksessa on jatkossa eläinpaikat 80 
lypsylehmälle, 29 hieholle, 23 lihasonnille (12-24 kk), 19 lehmävasikalle (6-12 kk), 22 
sonnivasikalle (6-12 kk) ja 34 alle 6 kuukauden ikäiselle vasikalle. 
 
Lietelannan sekä pesu- ja jätevesien varastointia varten tilalla on yhteensä 3 099 m3 
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säiliö- ja kuilutilavuutta ja se on riittävä, kun 12 kuukauden varastointiajan laskennallinen 
tarve on 2 671 m3. Kuivikelannan varastointia varten tilalla oleva lannan luovutussopimus 
(200 m3) ja kerran vuodessa tyhjennettävä kuivikepohja (213 m3) huomioituna 
varastotilavuutta on yhteensä 413 m3. Lupamääräyksellä on edellytetty kuivikepohjan 
riittävän usein tapahtuvaa tyhjennystä, jotta kuivikelannan varastointitilaa on riittävästi. Nyt 
laskennallinen tarvittava kuivikelannan varastotilavuus 12 kuukauden varastointiajalle 4 
kuukauden laidunnus huomioituna on 443,2 m3. 
 
Toiminnassa on huomioitu sen sijoittuminen Launolankankaan 2-luokan pohjavesialueelle. 
Pääosa toiminnasta sijaitsee kuitenkin pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolella. 
Lannan varastointisäiliöt ja eläinsuojat on rakennettu vesitiiviiksi ja polttoainesäiliöt ovat 
kaksoisvaipallisia ja betonialustalla. Lietesäiliöiden kuormausalueet on lupamääräyksellä 
edellytetty kovapintaisiksi ja pinnoitettaviksi niin, että ne eivät läpäise vettä. Lietelannan 
levittäminen pohjavesialueella sijaitseville peltolohkoille on lupamääräyksellä kielletty ja 
myös kuivalannan levittämiselle on asetettu rajoittavia määräyksiä. 
 
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei 
aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Saman pykälän 
mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
toiminnan: 
1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen 
todennäköisyys ja onnettomuusriski; 
2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama 
käyttötarkoitus; 
5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 
Alueella ja hakemuksen mukaisella tilalla on ollut lypsykarjatoimintaa jo pitkään ja 
puheena oleva toiminta on tavanomaista kyseisessä ympäristössä. Alue on maatalous- ja 
metsätalousvaltaista seutua. Toiminnalla on vuonna 2002 myönnetty ympärisölupa ja nyt 
tehtävä laajennus (103 m2 + 103 m2) sijoittuu nykyisen eläinsuojan rehuvaraston 
molemmille sivuille kiinteästi. Toiminnalla on asianmukaiset ja riittävän kokoiset 
lantavarastot. Ja myös lannan siirtoon liittyvät järjestelmät ovat vesitiiviitä. Syntyvät 
päästöt on pyritty minimoimaan eläinsuojien sijoittelulla ja tuotantoteknisin järjestelyin. 
Edellä mainittu huomioiden toteutettavaksi suunnitellusta eläinsuojatoiminnan 
laajentamisesta nykyisellä paikallaan ei ennalta arvioiden katsota aiheutuvan 
ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaista ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja 
pilaantuminen voidaan ehkäistä. Luvan hakija on toimittanut valtioneuvoston asetuksen 
ympäristönsuojelusta 7 §:n mukaisia lisätietoja pohjavesialueelle sijoittuvasta toiminnasta.  
 
Toiminnan ei katsota aiheuttavan luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, 
haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä tai 
ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä. Toiminnan ei katsota 
myöskään aiheuttavan maan, pinta- tai pohjaveden pilaantumista, erityisten 
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luonnonolosuhteiden huononemista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta 
rasitusta naapurikiinteistöissä. Määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset 
ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. Luvan hakijalla 
on toiminnan edellyttämä asiantuntemus ja edellytykset hankkia tarvittaessa 
lisäasiantuntemusta toimintansa tueksi. 
 
Lupamääräysten perustelut ovat seuraavat, lupamääräys suluissa: 
 
-Lupamääräyksellä varmistetaan, että eläinsuojan rakenteet, säiliötilavuudet ja toiminnot 
ovat hakemuksen mukaiset. (1) 
-Eläinmäärä on hakemuksen mukainen. (2) 
-Määräyksellä ohjataan ympäristönsuojelulain yleisiin periaatteisiin ja velvollisuuksiin 
terveydellisen haitan ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (3) 
-Varastotilojen tulee olla vesitiiviitä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Toiminnasta ei, asetettujen määräysten ja toiminnan sijoituspaikan huomioon ottaen, 
katsota aiheutuvan yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa tai 
vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä kohtuutonta rasitusta naapureille tai lähistöllä asuville. 
(4) 
-Lietelannan ja kuivikepohjalannan varastointitilojen mitoitus perustuu valtioneuvoston 
asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
(1250/2014). Asetuksen 5 §:n mukaan tilalla, jolla kertyy lantaa tuotantoeläinten pidosta, 
tulee olla lannan varastointitila (lantala), jonka tilavuuden tulee riittää vähintään 12 
kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Asetuksen liitteen 1 taulukon 1 mukaan lannan 
varastointitilojen vähimmäistilavuuksiin lasketaan mukaan myös muut varastosäiliöihin 
johdettavat vedet ja sade- ja sulamisvedet. Kattamattomien lietelantasäiliöiden 
varastotilavuuksiin eli bruttotilavuuksiin on arvioitu sade- ja sulamisvesien määräksi pinta-
ala x 0,3 m. Lietesäiliöiden nettotilavuutta (sadevedet on vähennetty) on 3 099 m3 ja 
laskennallinen tarve on 2 671 m3 eli asetuksen mukaisen tilavaatimuksen voidaan katsoa 
täyttyvän. Kuivikelannan varastotilavaatimus ei hakemuksen mukaisin tiedoin täyty, koska 
kuivikelannan varastointitilavuutta on 413 m3 ja laskennallinen tarve laidunnus huomoituna 
on 443,2 m3. (5) 
-Määräykset ovat tarpeen pohjaveden pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi. (6-7) 
-Määräys on annettu hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (8) 
-Tarkkailemalla säännöllisesti lannan varastointi- ja johtamisrakenteita ja tyhjentämällä 
säiliöt ja varastot vuosittain voidaan varmistua niiden tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi 
toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen ilmettyä. Lantavarastojen vuosittaisella 
tyhjentämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. (9) 
-Ympäristönsuojelulain 155 §:ssä on määrätty jätevesien yleisestä 
puhdistamisvelvollisuudesta ja valtioneuvoston asetuksessa (157/2017) määrätään 
talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla. (10) 
-Lannan levitystä varten on oltava riittävästi peltoalaa ylilannoituksen ja siitä aiheutuvan 
huuhtoutumisriskin välttämiseksi. Peltopinta-alavaatimus perustuu karjanlannan 
keskimääräiseen fosforisisältöön ja siitä saatavan fosforilannoituksen tasoon. 
Lannanlevitysalaa tulee olla vähintään yksi peltohehtaari 1,3 lypsylehmää, 3,5 hiehoa, 2,7 
sonnia (12-24 kk), 4,5 lehmävasikkaa, 3,5 sonnivasikkaa ja 11 alle kuuden kuukauden 
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ikäistä vasikkaa kohden. (11) 
-Määräys on tarpeen pohjaveden pilaantumisvaaran ehkäisemiseksi. (12) 
-Lannan kuormausta, kuljetusta ja levitystä koskeva määräys on tarpeen maaperän sekä 
pinta- ja pohjaveden pilaantumisriskin sekä ympäristön yleiselle viihtyisyydelle ja ihmisten 
terveydelle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Muokkaamalla maa mahdollisimman 
pian, viimeistään vuorokauden kuluessa lannan levityksestä tai levittämällä lanta 
kasvustoon, vähennetään ilmakehään johtuvaa typpikuormitusta ja naapureille lannan 
levityksestä aiheutuvaa hajuhaittaa. (13) 
-Lannan levittämistä koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Lanta 
tulee levittää sulaan, lumettomaan maahan suorien ravinnehuuhtoumien estämiseksi. 
Viljeltäessä tulvanalaisia peltoja tulee ravinteiden ja lannan pääsy vesistöön estää. 
Jättämällä vesistöjen ja valtaojien varsille lannoittamattomat vyöhykkeet estetään 
ravinteiden ja bakteerien pääsy veteen. Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisen 
ilmoittamisesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on säädetty valtioneuvoston 
asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1261/2015). (14-15) 
-Määräys on annettu asianmukaisen jätehuollon ja jätelain sekä sen nojalla annettujen 
säädösten noudattamiseksi sekä jätteiden haitallisuuden vähentämiseksi. Jätteet tulee 
pitää erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa. Jätteiden ja vaarallisten jätteiden 
toimittaminen asianmukaiseen vastaanottoon ja käsittelyyn on omiaan vähentämään niistä 
aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja ja -riskejä. Jätelailla määrätään mm. yleisistä 
huolehtimisvelvoitteista. (16) 
-Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän 
pilaantumisen estämiseksi on tarpeen antaa määräys kemikaalien, polttonesteiden ja 
öljyjen varastoinnista. (17) 
-Toiminnan kirjanpitoa koskeva määräys on annettu toiminnan valvonnan järjestämiseksi. 
Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata luvassa 
annettujen määräysten noudattamista. (18) 
-Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristön pilaantumista onnettomuus- ja 
häiriötilanteissa ja sillä varmistetaan riittävä tiedonkulku valvontaviranomaiselle. (19) 
-Toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus ja sen on oltava riittävästi 
selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee seurata ja tarkkailla 
toimintansa vaikutuksia. Ilmoituspäätöksen voimassaolon aikana tekniikka voi kehittyä ja 
toiminnanharjoittaja on velvollinen ottamaan määräyksistä huolimatta käyttöön parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. (20) 
-Toiminnan olennaista muutosta koskevan ilmoitusvelvollisuuden perusteella varmistetaan 
tiedonkulku ympäristönsuojeluviranomaiselle niin, että ilmoituksen perusteella voidaan 
tarkastella muutoksen vaikutuksia voimassa oleviin määräyksiin ja arvioida uuden 
ympäristöluvan tarvetta. (21) 
 
YKSILÖIDYT VASTAUKSET ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN 
-Siikalatvan kunnan terveydensuojeluviranomainen, päätöksestä ilmenevällä tavalla 
-Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, lupamääräykset 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 ja 17  
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
-Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 2, 5-11, 14-17, 19-20, 22-23, 28-29, 34, 39, 39a, 42-44, 
48-49, 52-53, 58, 62, 66, 83, 85, 87, 123, 134, 155, 168, 170, 172, 174, 190-191, 198, 
205, 223 § 
-Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 7-8 §, 3. luku, 28-29 § 
-Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920 ja muutos 90/2000) 17 § 
-Jätelaki (646/2011) 2, 5-6, 8, 12-13, 15-17, 29, 72-73, 91, 118-123 § 
-Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 9-12, 20, 24 § 
-Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) ja asetuksen muutos (1261/2015) 
-Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla 
alueilla (157/2017) 
-Jokilaaksojen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ja jätehuoltomääräysten yleinen osa, 
Jokilaaksojen jätelautakunta, 10.12.2015 § 36 
-Siikalatvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksa 
(Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 30.11.2017 § 20 ja lisäykset 
ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksaan 14.3.2019 § 21) 
 
Edellisten säädösten lisäksi määräyksiä määrättäessä on sovellettu: 
-Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:17, Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 
-Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista 
ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019) 
 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO 
Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai 
muuttamiseen on ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaan oltava lupa. Jos asetuksella 
annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan 
voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. 
 
KORVATTAVAT PÄÄTÖKSET 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 21.10.2002 myöntämä ympäristölupa (Dnro 
1101Y0726-131) 
 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ TIEDOTTAMINEN 
Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti. 
Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Siikalatvan kunnan verkkosivuilla Internet-
osoitteessa https://www.siikalatva.fi/ kohdassa Ajankohtaista/Siikalatvan uutiset. 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla 
julkaisemisajankohdasta lukien. 
Päätös: MaitoRautio Oy 
Jäljennös päätöksestä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ympäristöpalvelut 
Helmi/Siikalatvan kunnan terveydensuojeluviranomainen,  
Ilmoitus päätöksestä: hakemuksesta tiedon saaneet 

https://www.siikalatva.fi/
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PÄÄTÖKSEN YLEINEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS 
Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman. 
 
PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU 
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 2 080,00 euroa. Maksu määräytyy Siikalatvan 
kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan 30.11.2017 § 20 hyväksymän Siikalatvan 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja valvontamaksutaksan maksutaulukon 
kohdan 10. ”Eläinsuojat tai kalankasvatus” mukaan, 1 800 euroa. Lisäksi peritään 
maksutaksan mukaisesti ”Kaikkiin lupahakemusten laskuihin lisättävät maksut” kohdan b) 
Kuulemiskirjeet 20 €/kirje seuraavasti 
-asianosaisten kuuleminen 14 x 20 € = 280 euroa. 
 
Lisäksi luvan haltijan on maksettava luvan voimassaoloajan kulloinkin voimassa olevan 
taksan mukainen ympäristönsuojelulain edellyttämään valvontaohjelmaan perustuva 
luvanvaraisen toiminnan määräaikaistarkastuksen valvontamaksu. 
 
MUUTOKSENHAKU 
Tähän päätökseen ja siitä määrättyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan 
hallinto- oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Valituskirjelmä liitteineen tulee 
osoittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
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VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN  
 
 

 
VALITUSVIRANOMAINEN 
 
Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella os. PL 204, 65101 Vaasa 
(käyntios. Korsholmanpuistikko 43). 
 
VALITUSOIKEUS on: 
 
• sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
• rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 

tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät 

• toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen 
ympäristövaikutukset ilmenevät 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisella 

• muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 
 
VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN 
 
Päätöksen, Siikalatvan kunnan rakennus- ja ympäristölupalautakunta 30.6.2022, § 34, 
tiedoksisaantipäivä on 14.7.2022. 
 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen 
tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen os.  
 
Vaasan hallinto-oikeus 
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43, 4. krs) 
65101 VAASA 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh. vaihde 029 5642611, puh. kirjaamo 029 5642780  faksi 029 5642760 
Aukioloaika: ma-pe 8:00-16:15 
 
Valitusaika päättyy 15.8.2022. 
 
Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, 
valitus voidaan jättää tutkimatta. 
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VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN 
 
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa ja toimitettavassa valituskirjelmässä on 
ilmoitettava: 
• valittajan nimi ja kotikunta 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, 
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan 
tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
• päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
• todistus siitä, minä päivänä päätös on saatu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 
 
VALTUUTUS 
 
Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä 
valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti 
valitusviranomaisessa. 
 
 
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU 
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa 
oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) ja oikeusministeriön 
asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on 
erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa 
hallinto-oikeudelta. 
 
 
 
 


	MaitoRautio Oy, etusivu 30.6.2022 § 34
	MaitoRautio Oy ympäristölupa 30.6.2022 § 34 Liite 4 (002)-1
	MaitoRautio Oy valitusosoitus 30.6.2022

