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Eläinsuojatoiminnan ympäristöluvan muuttaminen/MaitoRautio Oy 
 
Rakennus- ja ympäristölupalautakunta 30.06.2022 § 34    
205/11.01.00.02/2022    
 

MaitoRautio Oy hakee ympäristölupaa maidon- ja lihan-
tuotantotoiminnan olennaiselle muuttamiselle 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 olevat eläinsuojatilat ja 
lannanvarastointitilat. 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. 
 
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. Alueella ei ole asema- 
eikä yleiskaavaa. Toiminta sijaitsee Pulkkilan kylässä 2-luokan 
pohjavesialueella Launolankangas 11 617 006 ja siinä pohjavesi-
alueen eteläreunalla ja pääasiassa varsinaisen pohjaveden 
muodostumisalueen ulkopuolella. Lamujoki virtaa noin 300 metrin 
päässä tilakeskuksen eteläosassa. Eläinsuoja sijoittuu Launolan 
alueelle, joka sijaitsee maakunnallisesti arvokkaassa kulttuuri-
historiallisessa ympäristössä. Lähimmät suojelualueet sijaitsevat 
kohteesta 6-10 km:n etäisyydellä ja etäisyys lähimpään asuin-
rakennukseen on 134 metriä koilliseen. 
 
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).   
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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 maitohuo-
neen 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. 
 
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.  
 
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. 
Pysyvää ruokintapaikkaa ei ole. Jaloittelualuetta ei ole.  
 
Säilörehun valmistaminen ja varastointi 
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Säilörehua valmistetaan 1 500 tonnia vuodessa ja se varastoidaan 
esikuivattuna laakasiilossa. Puristeneste johdetaan 5 m3:n 
umpikaivoon. 
 

Esittelijä: Rakennustarkastaja Terhi Tuomela 
 

Päätösehdotus: Rakennus- ja ympäristölupalautakunta päättää myöntää MaitoRautio 
Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen pohjavesialueelle 
sijoittuvan toiminnan olennaista muuttamista koskevan 
ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen ja laajuiseen 
eläinsuojatoimintaan Siikalatvan kunnan Pulkkilan kylässä tilalla 
Rautio (791-420-2-43) osoitteessa Launosentie 143 Liitteen 4 
mukaisesti. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Liitteet 
 [1] MaitoRautio Oy ympäristölupa 30.6.2022 § 34 Liite 4 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 34 
 
VALITUSOSOITUS 
   

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
 
Valitusoikeus Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on koh-

distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen 
säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, 
jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan 
yleisen edun vuoksi. 

 
Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-

nista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitus-
ajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 
päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Pää-
töksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolman-
tena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäi-
senä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
Postiosoite: PL 204, 65100 VAASA  
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42760 
Puhelinnumero: 029 56 42611 
Virka-aika: klo 8.00 – 16.15 
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet. 

 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva 
päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva 
päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. 
Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, 
myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutok-
sesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-
tuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen 
muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lä-
hettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 
kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin 
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asia-
kirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 
Siikalatvan kunta Ote pöytäkirjasta 
 
Rakennus- ja 
ympäristölupalautakunta 

§ 34 30.06.2022 

 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäynti-
maksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) 
säädetään.  

 
Pöytäkirja  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää 

Siikalatvan kunnan kirjaamosta.  
 
Osoite: Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila   
Sähköpostiosoite: siikalatvan.kunta@siikalatva.fi   
Puhelinnumero: 044 5118 411  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9–15 ja per-
jantaisin klo 9–14. 

 
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähet-
tämispäivä: 
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähe-
tetty  
 
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on 
lähetetty 
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