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85470 Sievi 

                
HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

Ilmoitus on jätetty Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.1.2020, jolloin 
sen katsotaan tuleen vireille. 

 
ELÄINSUOJA JA SEN SIJAINTI 

 
Kylä:  Kiiskilä 
 
Tila:   Puistola 746-405-16-61 
  
Osoite:  Reisjärventie 765 
  85470 Sievi 

 
LAITOKSEN ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n, liitteen 4, kohdan 5 a mukaan ilmoituksenvarainen 
on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle. 

 
TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN 

Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen käsittelee kyseisen ilmoituksen mukaisen eläinsuojan toiminnan laajen-
tamista koskevan ilmoituksen. 

 
LAITOKSEN MUUT LUPAPÄÄTÖKSET 

Tilalla on Sievin kunnan vs. ympäristösihteerin 28.10.2016 myöntämä toistaiseksi 
voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 3 mukaisilla 
eläinyksikkökertoimilla laskettuna tilan nykyisen eläinmäärän mukainen eläinyksik-
kömäärä on 980,6 eläinyksikköä. 
 

LAITOKSEN TOIMINTA 
Toiminnan kuvaus 

Ilmoituksen mukaan tilalle rakennetaan uusi pihattonavetta sekä komponenttivaras-
to. Uuteen pihattonavettaan tulee tilat 20 lypsylehmälle sekä 22 hieholle (12-24 kk). 
Loput eläimet sijoitetaan vanhaan olemassa olevaan navettarakennukseen. Laajen-
nuksen myötä tilalla tulee olemaan paikat yhteensä 105 lypsylehmälle, 22 hieholle 
(12-24 kk), 11 vasikalle (6-12 kk) ja 20 alle 6 kuukauden ikäiselle vasikalle. Eläinyk-
sikkömääräksi muodostuu 1 293,4 eläinyksikköä. 
 
Talousvesi hankitaan Sievin vesiosuuskunnalta. 
 

Kaavallinen tilanne 
Toiminta sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Rakennuspaikan lähei-
syydessä ei ole erityisiä suojelukohteita eikä rakennuspaikka tai lannan levittämi-
seen käytettävät peltolohkot sijaitse pohjavesialueella. Rakennuspaikan läheisyy-
dessä ei myöskään ole viranomaisen tiedossa olevia talousvesikaivoja. Lähin vesis- 
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tö on noin 300 metrin etäisyydellä virtaava Vääräjoki. Lähin asuinrakennus sijaitsee 
noin 95 metrin etäisyydellä uudesta pihattonavetasta etelään. 

 
Lannan varastointi 

Tilan lannankäsittelyjärjestelmänä on lietelanta. Vain pikkuvasikat sekä sairaskarsi-
nat ovat kuivikepohjalla. Ilmoituksen mukaan tilalla on käytössä 2 500 m3, 500 m3 ja 
450 m3 avonaiset lietesäiliöt. Yhteensä lietelannan varastointitilavuutta tulee ole-
maan 3 450 m3. Katettua kuivalantalatilavuutta tulee olemaan 143 m3, josta kuivike-
pohjan tilavuus 43 m3. 

 
Lannan levitys 

Tilalla on lannan levittämiseen käytettävissä olevaa peltopinta-alaa yhteensä 159 
hehtaari, josta omaa peltoa 44 ha ja vuokrapeltoa 115 ha. Kaikki tilalla syntyvä lanta 
käytetään lannoitteena pellolla. Lietelannan levityksessä on käytössä multaava lie-
tekalusto. Kuivikepohjalta syntyvä kuivikelanta siirretään keväisin suoraan pellolle 
levitykseen. 

  
Säilörehun varastointi 

Tilalla valmistetaan esikuivattua säilörehua pyöröpaaleihin n. 1 600 tonnia vuodes-
sa. 

 
Jätevesien käsittely 
  Ilmoituksen mukaan maitohuoneen pesuvedet sekä muut eläinsuojan jätevedet 

johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilojen jätevesiä syntyy n. 1 m3 vuodessa, 
tyhjennyksen hoitaa Kuljetus Holopainen Kimmo Oy. 
 

Naapurit 
Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 95 metrin etäisyydellä uudesta eläinsuo-
jasta etelään. Uusi pihattonavetta sijoittuu lähimmän naapurin asuinrakennuksen ja 
uuden komponenttivaraston sekä kahden olemassa olevan lietesäiliön väliin. Lähin 
olemassa oleva lietesäiliö sijaitsee n. 100 metrin etäisyydellä lähimmästä naapurin 
asuinrakennuksesta. Toiseksi lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 240 m etäi-
syydellä uudesta pihattonavetasta lounaaseen. 

 
Liikenne  

Toiminnasta aiheutuva liikenne on tavanomaista maatalousliikennettä. Tilalle liiken-
nöinti tapahtuu Reisjärventien kautta. Ilmoituksen mukaan maidon, eläinten lannan 
ja rehukuljetusten määrä on keskimäärin 1 kerta/vuorokaudessa. 

 
Laidunnus 

Ilmoituksen mukaan nuorkarjaa (6 - 22 kk) ja ummessa olevia lehmiä laidunnetaan 
kolme kuukautta vuodessa. Eläimet ovat öisin navetassa. Osa laitumista rajoittuu 
vesistöön. 
 

Toiminnan ympäristövaikutukset 
Toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset kohdistuvat lähinnä lannan varastoin-
tiin, siirtokuljetukseen ja levittämiseen. Lanta levitetään pelloille ympäristönsuojelu- 
ja jätehuoltomääräysten sekä nitraattiasetuksen vaatimusten mukaisesti sulan maan 
aikana. Toiminnasta voi syntyä merkittävämpää hajuhaittaa vain lannan kuljetuksen 
ja levityksen aikana. Lannan levityksen yhteydessä syntyvää hajuhaittaa pyritään 
vähentämään multaavalla lietekalustolla. Tilalla noudatetaan EU:n ympäristötuen 
ehtoja sekä Jokilaaksojen jätelautakunnan osakaskuntien jätehuoltomääräyksiä.  
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Jätteet 

Toiminnassa syntyy vuosittain tavanomaista sekajätettä noin 2 000 kg, maatalous-
muovijätettä 4 000 kg, jäteöljyjä noin 200 litraa ja akkuja ja paristoja noin 3 kg. Muita 
öljyisiä jätteitä, kuten suodattimia syntyy noin 10 kpl vuodessa, jotka toimitetaan 
hyötyjäteasemalle. Pilaantunutta rehujätettä syntyy noin 10 m3 vuodessa, joka se-
koitetaan kuivalannan sekaan ja levitään pellolle. Kuolleet nautaeläimet toimitetaan 
Honkajoki Oy:lle. Kuolleet eläimet välivarastoidaan tilalla peitettynä tiivispohjaisella 
alustalla. Vaarallisten jätteiden varastointitila on lukittu, katettu ja tiivispohjainen. 

 
Poltto- ja voiteluaineet 

 Tilalla on olemassa oleva 2,8 m3:n polttoainesäiliö. Säiliö on betonilaatalla ja se on 
varustettu lukituksella. Tilalla varastoidaan muita öljytuotteita, kuten traktorin öljyjä 
enintään 500 litraa säilytysastiassa konehallissa, jossa on öljynerotuskaivo. 
 

Kemikaalit 
Rehunsäilöntäaineita varastoidaan enintään 30 prk konehallissa, viileässä 
teknisessä tilassa. Lannoitteita varastoidaan 50 tonnia rakennettavassa uudessa 
komponenttivarastossa tai konehallissa. Kasvinsuojeluaineita varastoidaan kerralla 
enintään 200 litraa lukittavassa kaapissa. Eläinten lääkkeitä säilytetään enintään 
500 ml lääkekaapissa tai navetan jääkaapissa. Eläinsuojassa käytettäviä 
pesuaineita varastoidaan enintään 300 litraa navetan varastohyllyllä. 
Desinfiointiaineita varastoidaan enintään 300 litraa kerrallaan navetan 
varastohyllyllä. 

 
VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ POIKKEAMINEN 

Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 3 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla laskettu-
na tilan laajennuksen myötä eläinyksikkömääräksi muodostuu 1 293,4 eläinyksik-
köä. Tilan kaikki lietesäiliöt kuorettuvat luonnollisesti. Ilmoituksen mukaisella eläin-
määrällä ja lietesäiliöratkaisulla valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläin-
suojista 138/2019 mukainen vähimmäisetäisyys 300 metriä lähimmän häiriintyvän 
kohteen ja uuden pihattonavetan välillä ei täyty. 
 
Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 95 metrin etäisyydellä uudesta pihatto-
navetasta etelään. Toiseksi lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 240 m etäi-
syydellä uudesta pihattonavetasta lounaaseen. Lukuun ottamatta ilmoituksen tekijän 
omaa asuinrakennusta, vain yksi asuinrakennus kiinteistöllä 746-405-16-62 sijaitsee 
alle 200 metrin etäisyydellä uudesta pihattonavetasta. 
 
Ilmoituksen mukaan vaihtoehtoinen vähimmäisetäisyydet täyttävä sijoituspaikka pi-
hatolle olisi pihapiirin pohjoispuolella lietekaivon ja konehallin edessä ensimmäisellä 
pellolla lietekaivon vieressä. Vaihtoehtoisella sijoituspaikalla vähimmäisetäisyys täyt-
tyisi, mikäli lietesäiliöt katettaisiin kelluvalla (turve, kevytsora, polustyreenirakeet tai 
levymäinen kate) tai telttamaisella katteella, jolloin vähimmäisetäisyys lähimpään 
häiriintyvään kohteeseen olisi 200 m. 
 
Pihaton sijoittaminen vaihtoehtoiseen paikkaan sekottaisi kuitenkin likaisen ja puh-
taan liikenteen, eläinten siirtäminen rakennusten välillä olisi vaarallista, pihalla oleva 
työskentelytila vähenisi ja rakennusten väliset etäisyydet menisivät liian pieneksi. 
Pihapiiristä tulisi sokkeloinen ja vaarallisia kulmia syntyisi nyt avaraan pihaan. Li-
säksi lietteenkäsittely vaikeutuisi huomattavasti, kun vaihtoehtoinen sijoituspaikka si-
jaitsee lietekaivojen alapuolella. 
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Ilmoituksen mukaan nykyinen olemassa oleva navetta sijaitsee tällä hetkellä muu-
tamaa metriä lähempänä lähintä häiriintyvää kohdetta kuin uusi rakennettava pihat-
tonavetta. Lähimmän häiriintyvän kohteen ja eläinsuojan välissä on suojaisa metsä-
kaista ja täyttömaasta muotoiltu penger, jotka tullaan säilyttämään kiinteistöjen vä-
lissä. Metsäkaistale ja maapenger vähentävät huomattavaa hajuhaittaa lähimpään 
häiriintyvään kohteeseen. Lisäksi uusi pihattonavetta tulee tuuli- ja näkösuojaksi lie-
tesäiliöiden ja lähimmän häiriintyvän kohteen väliin parantamaan tilannetta. Ilmoitta-
jan mukaan hajun leviämistä estetään myös tehokkaalla levityksellä käyttäen mul-
taavaa kalustoa. Kaikki lietesäiliöt täytetään alakautta, jolloin pinnan on mahdollista 
kuorettua. Voimakkaalla tuulella lietteenkäsittelyä pyritään välttämään ja lietteen-
ajosta ilmoitetaan aina etukäteen lähimmän kiinteistön omistajalle. Toimintaa on har-
joitettu jo vuosikymmeniä vastaavilla etäisyyksillä, ja toiminta on aina ollut hallinnas-
sa.  

 
 ILMOITUKSEN LIITELOMAKKEET JA MUUT LIITTEET 

• eläinsuojan ilmoituslomake (16.1.2020) 

• asemapiirros 1:500 

• pihaton pohjapiirustus 1:100 

• komponentivaraston pohjapiirustus 1:100 

• tiedot eläinpaikoista 

• tiedot lietesäiliöistä ja kuivalantaloista 

• tiedot säilörehun valmistuksesta 

• tiedot polttoainesäiliöistä 

• tiedot kemikaalien varastoinnista 

• liitelomake vähimmäisetäisyydestä poikkeamiseen 
 
ASIAN KÄSITTELY 

Hallintomenettely perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 e §:ssä säädet-
tyyn hallintomenettelyyn. 

 
Ilmotuksesta tiedottaminen (YSL 44 §) 

Ilmoitus on kuulutettu Sievin kunnan verkkosivuilla 11.2. – 19.3.2020 välisenä aika-
na. Lisäksi ilmoituksesta on 11.2.2020 lähetetty erillinen kirje naapurikiinteistöjen 
omistajille ja muille asianosaisille. 
 
Ilmoitusasiakirjat ovat olleet yleisesti nähtävillä kuulutusaikana Sievin kunnan verk-
kosivuilla sekä Sievin kunnnatalolla teknisessä toimistossa ympäristösihteerin työ-
huoneessa osoitteessa Haikolantie 16, 85410 Sievi. 
 

Muistutukset (YSL 43 §) 
Hakemuksesta ei ole jätetty kuulemisaikana muistutuksia. 

 
Lausunnot (YSL 42 §) 

Ilmoituksesta on pyydetty 17.2.2020 lausunto Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ym-
päristöterveydenhuollolta sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselta. 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio jätti lausunnon 5.3.2020. Lausunnossa todetaan 
seuraavaa: 
 
” Eläinsuojan ja sen ympäristön yleisestä siisteydestä on huolehdittava riittävästi tuhoeläin-, 
kärpäs- ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Tuhoeläinten pääsy eläintiloihin tulee pyrkiä estä-
mään esim. verkottamalla avonaiset ikkunat. 
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Eläinsuojan toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi ja käsittely sekä jätevesien joh-
taminen ja käsittely tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Jätehuollon jär-
jestämisessä tulee noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. 
 
Liete- ja kuivalannan varastointi, kuljetus ja levittäminen tulee järjestää siten, ettei niistä ai-
heudu terveyshaittaa tai kohtuutonta haittaa ympäristölle. Lannan kulkeutumista lannanajon 
yhteydessä yleisille tai muiden kotieläintilojen käyttämille teille ja pihoille tulee välttää myös 
mahdollisten eläintautiriskin minimoimiseksi. Lantavarastojen tyhjennys, kuormaus ja lannan 
kuljetus tulee hoitaa tiiviillä kalustolla ja siten, ettei lantaa joudu tielle. Mikäli kuljetusreitille 
pääsee putoamaan lantaa tai lietettä, on likaantuneet alueet puhdistettava viipymättä. 
 
Toimijan tulee huomioida naapureiden sijainti tilaan sekä toimintihin nähden ja järjestää toi-
minta siten, että naapureille ei aiheudu toiminnasta kohtuutonta haittaa. Terveydensuojelu-
lain (763/1994) 27 §:n mukaisesti ”Milloin asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy me-
lua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kos-
teutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asun-
nossa tai muussa tilassa oleskelevalla, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa 
sen, jonka menettely tai toimenpide on syynä tällaiseen epäkohtaa, ryhtymään toimenpitei-
siin terveyshaitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.” 
 
Talousvesi eläinsuojiin tulee kunnallisesta vesijohtoverkostosta. Talousveden osalta tulee 
huomioida varautuminen erityistilanteisiin esimerkiksi talousveden saastumisen tai sähkö-
katkoksen ajaksi. Suosittelemme luvanhakijaa hankkimaan varavoimajärjestelmän lisäksi va-
ravesisäiliön, jotta toiminta voidaan varmistaa myös erityistilanteissa. 
 
Suunnittelussa suositellaan otettavan huomioon, että koneiden ja laitteiden pesuun ja desin-
fiointiin on tarvittaessa asianmukainen pesupaikka. Pesupaikan pohjan tulee olla kantava 
sekä tiivis ja pesuvedet tulee voida johtaa viemäriin. Pesupaikkaa tarvitaan mm. tilanteissa, 
joissa samalla työkoneella joudutaan toimimaan likaisella ja puhtaalla puolella tai jos tilalla 
käytetään urakoitsijoita, jotka käyvät useilla eri tiloilla tai jos tilalla on koneita yhteiskäytössä 
muiden tilojen kanssa. Pesupaikka on välttämätön eläintautisaneerauksissa, mikäli tilalla sel-
laiseen joudutaan. Pesupaikan sijainnin tulee olla käytännöllinen sekä suunniteltu siten, että 
mahdolliset taudinaiheuttajat eivät pääse leviämään ympäristöön. 
 
Tilan sisäiset kulkureitit tulee järjestää siten, että tuotantorakennusten läheisyydesssä ta-
pahtuva puhdas ja likainen liikenne ei risteydy. Mikäli reittien risteämistä ei voida välttää, tu-
lee nämä kohdat suojata esim. ajosillalla tai rakennushienokalkilla. Kulkureittien suunnitte-
lussa tulee ottaa myös huomioon tilalta toiselle kiertävien eläinkuljetusautojen muodostama 
tautiriski. Tautiriskiä voidaan pienentää suunnittelemalla eläinten purku- ja lastausolosuhteet 
tarkasti. Suunnittelussa tulee myös huomioida, että eläinkuljetusajoneuvojen renkaat eivät li-
kaannu tilalla lannasta, erityisesti niinä vuodenaikoina, kun lantaa ajetaan. 
 
Komponenttivarastoon liittyen todetaan lisäksi seuraavaa: Nautatiloilla salmonellatartunnan 
lähde on useimmissa tapauksissa lintujen ja jyrsijöiden salmonellapitoisten ulosteiden saas-
tuttama rehuvarasto ja ruokintalaitteisto sekä varsinaiset tuotantotilat. Rehuvarastojen ja 
ruokintalaitteiden suojaus linnuilta ja jyrsijöiltä sekä suunnitelmallinen tuhoeläinten torjunta 
on sen vuoksi tärkeää. Näin estetään sekä tartunnan tulo ympäristöstä että tilalle mahdolli-
sesti jo tulleen pistetartunnan voimakas leviäminen. Väkirehun varastotilojen tulee mieluim-
min sijaita katetussa ja ovilla suljettavassa, mahdollisimman lintutiiviissä rakennuksessa. Ti-
lalle suunniteltu komponenttivarasto vaikuttaa hakemuksen liitteiden perusteella asianmu-
kaiselta.” 

 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti lausunnon 
6.3.2020. Lausunnossa todetaan seuraavaa: 
 
”Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ei ota lausunnossaan tarkemmin kantaa ilmoituksen si-
sältöön tai hyväksymisen edellytyksiin. 
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ELY-keskus toteaa yleisesti, että eläinsuojien laajennusten ja lannanvastointisäiliöiden sijoit-
tamisessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 
(138/2019) säädettyjä vähimmäisetäisyyksiä naapurin asuinrakennukseen tai vastaavaan. 
 
Asetuksen (138/2019) edellyttämään vähimmäisetäisyyteen päästään sijoittamalla rakennet-
tavat eläinsuojan laajennukset ja/tai käyttämällä lannan varastointisäiliöissä asetuksen liit-
teessä 1 mainittuja hajun leviämistä tehokkaammin vähentäviä kattamismenetelmiä. Ilmoi-
tuksen mukaisella eläinyksikköllä (1293,4 ey) vaadittava vähimmäisetäisyys on 300 metriä, 
jos lietesäiliön katteena on pelkkä kuorettuma ja 200 metriä, jos on kelluva kate ja 100 met-
riä, jos käytetään tiivistä katetta. Etäisyysvaatimusta määritettäessä myös vanhojen, jo ole-
massa olevien lannanvarastointitilojen kattamismenetelmät otetaan huomioon. 
 
Toiminnan sijoituspaikan suunnittelussa olisi syytä huomioida edellytykset mahdolliselle seu-
raavalle laajennukselle.” 
 

Vastine 
Ilmoittajalta on pyydetty vastineet annetuista lausunnoista. Hakija antoi vastineensa 
9.3.2020. Vastineessa ympäristöterveydenhuollolle todetaan seuraavaa: 
 
”Eläinsuojien ja sen ympäristön siisteydestä pidetään huolta ja tuhoeläinten pääsy eläintiloi-
hin estetään verkottamalla avonaiset ikkunat ja huolehtimalla että esimerkiksi eläintiloihin 
vievät ovet pysyvät kiinni. 
 
Eläinsuojan jätteiden varastointi ja käsittely tapahtuu asianmukaisesti ja niistä ei aiheudu 
terveyshaittaa. Sekajätteen hoitaa Vestia ja esimerkiksi maatalousmuovit laitetaan MTK:n 
organisoimaan kierrätykseen 1-2 krt vuodessa. 
 
Lietteen ja lannan kuljetus tehdään huolella pääasiassa luotettavan urakoitsijan kalustolla. 
Säiliöt ovat tiiviitä ja näin esimerkiksi roiskeita ei pääse syntymään. Lisäksi käytettävä ura-
koitsija käyttää ns. siirtokonttia eli pellolle siirrettävä liete levitetään eri kalustolla kuin se sin-
ne ajetaan. 
 
Huolehdimme siitä, että naapureiden elämä ei häiriinny toiminnastamme. On meille kunnia-
asia, että naapurit voivat elää mahdollisimman rauhallista ja häiriötöntä elämää vieressäm-
me. 
 
Tilamme sijaitsee todella sähkövarmalla alueella, vedentulo ei ole koskaan estynyt sähkö-
katkoksen aikana koska katkot ovat olleet paikallisia eikä esimerkiksi vesiosuuskunnna oma 
järjestelmä ole siitä häiriintynyt. Tilalla on olemassa vesikärry, jolla voidaan häiriötilanteessa 
juottaa eläimiä. 
 
Nykyinen pesupaikka on ollut riittävä toimintaamme nähden, mutta mikäli tulee tilanne (esim. 
eläintaudin saneeraus) jossa tarvitaan uutta paikkaa, se voidaan nopealla aikataululla tehdä 
rakennettavan komponenttivaraston ja navetan väliin, joka varustetaan myös jätevesiä var-
ten umpisäiliöllä. 
 
Mikäli navetalle myönnetään hakemuksen mukainen rakennuspaikka poikkeusluvalla, niin li-
kaiset ja puhtaat reitit eivät risteydy. Eläinkuljetusautojen tautiriski on huomioitu siten, että 
kun tuleva investointi saatetaan loppuun niin sen jälkeen voidaan rakentaa sopivalle ja tur-
valliselle paikalle siirtoaidoista tehtävä kevyt häkki teuraaksi ja välitykseen lähteville eläimil-
le. 
 
Kuten lausunto toteaa, komponenttivarasto on suunniteltu asianmukaisesti ja siten se myös 
rakennetaan. Kaikessa toiminnassa pyritään välttämään rehuvaraston saastuminen. Ovet 
pidetään kiinni ja viljat varastoidaan tuoreena muovin alle. Väkirehut otetaan jatkossakin ti-
lalle jo oleviin pystysiiloihin.” 

 
 Vastineessa Pohjois-Pohjamaan ELY-keskukselle todetaan seuraavaa: 
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”Kuten ELY-keskus lausunnossaan toteaa, he eivät ota kantaa ilmoituksen hyväksymisen 
edellytyksiin vaan päätöksen eläinsuojan- ja sijoituspaikan hyväksymisestä tekee ilmoituk-
sen käsittelevä viranomainen. 

  
Kuten lausunnossa myös todetaan, vähimmäisetäisyys eläinsuojalle ilmoituksen mukaisilla 
eläinyksiköillä on 300 metriä, jos lietesäiliön katteena on pelkkä kuorettuma, 200 metriä jos 
on kelluva kate ja 100 metriä, jos lietesäiliöt on kiinteästi katettuja. Lähimmän rakennettavan 
rakennuksen etäisyys olisi noin 90 metriä ja lähimmäin lietekaivon etäisyys noin 110 metriä 
lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Mikäli kolmeen lietekaivoon aletaan jälkeenpäin teke-
mään kiinteät rakenteet ja tiivis kate päälle, menettää nyt suunniteltava investointi taloudelli-
sen merkityksensä ja käytännössä romuttaa koko hankkeen. Myös kelluvan katteen järjes-
täminen on hankalaa, koska tilalla ei ole siihen sopivaa konetta ja ihmistyönä se voi olla vaa-
rallista. Totean kuitenkin, että mikäli poikkeusluvan myöntämiselle on merkitystä sillä, että 
onko etäisyysvaatimus asetuksen mukaan 300 vai 200 metriä niin voimme järjestää kalustoa 
siten, että kelluvan katteen (turve, kutteri) laittaminen lietteen päälle on mahdollista. Nykyi-
sen ympäristöluvan mukaan kelluvaksi katteeksi käy myös luontainen kuorettuminen, joka 
on tapauksessamme myös toteutunut ja vähentää näin hajuhaittoja. Ts. lietekaivoihin tulee 
joka tapauksessa luontainen kuorettuma ja siihen voidaan järjestää myös vaadittaessa kel-
luva kate. Oman arviomme mukaan jo nykyinen tilanne on niin hyvä, että sitä ei paranna kel-
luva tai kiinteä kate käytännössä ollenkaan ja vetoamme edelleen siihen, että näin voitaisiin 
toimia myös jatkossa. Kysymyshän on kuitenkin viime kädessä siitä, että tuleeko lietteestä 
hajuhaittoja vai ei, ei siitä millä mahdollinen hajuhaitta estetään. Lietettä levittäessä, hajun 
leviämisellä ei ole eroa oli kyseessä sitten kuorettuma, kelluva kate tai kiinteä kate. 
 
Poikkeusluvan myöntämistä pohtiessa, on hyvä ymmärtää myös paikalliset olosuhteet. Tällä 
paikalla on ollut toimintaa pitkään ja siitä ei ole ollut häiriötä naapureihin. Liete ajetaan te-
hokkaasti lyhyessä ajassa 2-3 kertaa vuodessa ja siitä ilmoitetaan naapureihin. Lähimmän 
häiriintyvän kohteen ja tilamme välissä on noin 50 metriä leveä metsäsuikale, jossa on kor-
kean puuston lisäksi myös paljon aluskasvillisuutta. Se estää melun ja vähentää merkittä-
västi myös hajujen mahdollista kulkeutumista naapuriin. Lisäksi metsäsuikaleen välissä on 
suojana jättömaasta tehty ja muotoiltu penkka joka vähentää myös mahdollisia toiminnas-
tamme tulevia häiriöitä. Lisäksi on huomioitava, että rakennettava navetta tulee kahden lie-
tekaivon ja naapurin väliin edelleen parantamaan tilannetta. 
 
Lausunnossa todetaan myös, että toiminnan sijoituspaikan suunnittelussa olisi hyvä ottaa 
huomioon mahdolliset tulevat laajennukset. Tähän on käytetty paljon aikaa. Kuten jo poik-
keuslupahakemuksessa totean, sijoituspaikka uudelle navetalle on käytännössä ainoa vaih-
toehto. Sen etuja ovat esimerkiksi sujuva eläinliikenne osastoiden välillä ja etenkin se, että 
tällä paikalla estetään likaisten ja puhtaiden reittien risteäminen. Tilakiinteistön alueella kai-
killa muilla rakennuspaikoilla jo pelkästään nämä tulisivat ongelmaksi. Todetaan myös, että 
ympäristöterveydenhuolto painottaa omassa lausunnossaan likaisten ja puhtaiden reittien 
merkitystä ja sitä etteivät ne saisi risteytyä. Lisäksi on huomioitava, että toiminnan sijoitus-
paikan muuttaminen ei muuttaisi jo olemassa olevien lietekaivojen paikkaa. On myös todet-
tava, että nykyisen ympäristölainsäädännön perusteella tilamme alueella ei ole enää uuden 
toiminnan harjoittamiseen mahdollistavaa paikkaa, vaan tulevat eläinsuojiin liittyvät laajen-
nukset tai uudet rakennukset vaativat lähiympäristössä jo muutoksia, uusien maa-alueiden 
hankintaa tai nykyisen lainsäädännön muuttumista. Tulevien laajennusten kannalta ei siis 
ole merkitystä mihin navetta rakennetaan, vaan nyt on keskityttävä ennen kaikkea siihen, et-
tä nyt tehtävän investoinnin jälkeinen toiminta on mahdollisimman mutkatonta ja mahdollis-
taa korkean yrittämisen laadun myös tulevina vuosina.”  

 
PÄÄTÖS 

Sievin kunnan vs. ympäristösihteeri hyväksyy Irina ja Veikko Jokitalon ilmoituksen 
mukaisen eläinsuojan toiminnan muutoksen Sievin kunnan Kiiskilän kylässä tilalla 
Puistola Rn:o 16:61. Päätöksessä on huomioitu annetut lausunnot ja ilmoittajan an-
tamat vastineet. 
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Pihattonavetta voidaan sijoittaa valtioneuvoston asetuksen 138/2019 liitteen 1 mu-
kaista vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapurin asuinrakennusta. Perustelut poik-
keamiselle on päätöksen perusteluissa. 
 
Tällä päätöksellä kumotaan Sievin kunnan vs. ympäristösihteerin 28.10.2016 Irina 
ja Veikko Jokitalolle myöntämä ympäristölupa. 
 
Tätä ilmoituspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen mukaisesti noudattaen seuraavia määräyk-
siä. 
  

MÄÄRÄYKSET 
Eläinmäärä ja eläinsuojan sijainti 

1. Eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 105 lypsylehmää, 22 hiehoa (12-24 kk), 11 
vasikkaa (6-12 kk) sekä 20 alle 6 kk ikäistä vasikkaa. Eläinmääriä voidaan 
muuttaa edellyttäen, että niiden yhteenlaskettu lannantuotto ei ylitä edellä 
mainittujen eläinmäärien lannankäsittelyjärjestelmään sidottua yhteistä 
lannantuottoa. 
 

2. Uuden pihattonavetan ja komponenttivaraston sijainti vahvistetaan hakemuksen 
liitteenä olevan asemapiirustuksen, VANA Valmisnavetta Oy, 10.1.2020 (työnro 
230) mukaisille sijoituspaikoille. 

 
Toiminnan aloittaminen 

3. Ilmoituspäätöksen mukainen eläinsuojien toiminta voidaan tässä päätöksessä 
annettuja määräyksiä noudattaen aloittaa välittömästi tämän päätöksen saatua 
lainvoiman. 

 
Lannan ja jätevesien varastointi  

4. Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) edellyttää ilmoituspäätöksen mukaiselle 
eläinmäärälle seuraavat vähimmäisvaatimukset liete- ja kuivalannan 
varastointitilavuudelle sekä lannan levittämiseen käytettävissä olevalle 
peltopinta-alalle. 
 

• Lietesäiliö 

• Eläinpaikkojen vaatimus   3 025 m3 

• Maitohuoneen pesuvedet      318 m3 

• Lietesäiliöiden sadevesivarat     357 m3 

• Vaadittava lietesäiliötilavuus   3 700 m3 

• Vähennetään laidunnus    - 252 m3 
 
Vaadittava lietesäiliötilavuus yhteensä  3 448 m3 

 

Kuivalannan varastointitilavuus       129 m3 
 
Lannan levitykseen tarvittava vähimmäispeltoala   91,3 ha 

 
5. Toiminnanharjoittajan vastuulla on, että tilalla on aina käytettävissään lannan 

levityspinta-alaa vähintään edellämainitut 91,3 hehtaaria. 
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6. Lietesäiliöt tulee aidata vähintään 1,5 metriä korkealla teräsverkkoaidalla 

tarpeettomien vaaratilanteiden estämiseksi. Suoja-aidan rakenteissa tulee 
huomioida Maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä (MMM 
RMO – C4) annetut ohjeet ja määräykset. 

 
7. Lietesäiliöt tulee täyttää lietepinnan alapuolelta. Lietesäiliöt tulee kattaa 

vähintään kelluvalla katteella, kuten turpeella, kevytsoralla, polystyreenirakeilla 
tai levymäisellä kelluvalla katteella. Mikäli kelluvana katteena käytetään turvetta, 
on turvekerroksen paksuuden oltava vähintään 10 cm. 

 
8. Säilörehun puristenesteiden pääsy ympäristöön tulee estää. Säilörehupaalit 

tulee avata tiivispohjaisella alustalla, josta puristenesteet saadaan tarvittaessa 
kerättyä talteen. Säilörehun puristeneste on johdettava lietesäiliöön. 

 
Säilörehuauman pohjan tulee olla tiivis ja puristeneste tulee johtaa erilliseen tii-
viiseen maahan upotettuun säiliöön. Siiloista tulevat puristenesteet tulee kerätä 
tiiviiseen säiliöön, joka voidaan tyhjentää lietesäiliöön. 

 
9. Eläinsuojien ja kuivalantalan katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet tulee johtaa 

lannan varastointi- ja käsittelytilojen ulkopuolelle.  
 

10. Lannan varastointitilojen ja suoja-aitojen kuntoa tulee tarkkailla vuosittain 
tyhjennyksen yhteydessä. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, tulee ne 
korjata välittömästi siten, ettei niistä aiheudu vaaraa alueen ympäristölle.  

 
11. Eläinsuojasta, kuivalantalasta ja lietesäiliöstä johtuvia haju- ym. haittoja tulee 

vähentää lietesäiliön vuosittaisella tyhjennyksellä ja piha-alueiden siisteydellä 
sekä kärpästen- ja tuhoeläinten tehokkaalla torjunnalla. 

 
12. Eläinsuojan wc-vedet tulee johtaa viemäriin, vesitiiviiseen umpisäiliöön ja toimit-

taa jätevedenpuhdistamolle taikka käsitellä valtioneuvoston asetuksen talousjä-
tevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) mukai-
sesti. Kuivakäymälän jäte tulee kompostoida asianmukaisessa kompostorissa. 

Laiduntaminen 
13. Laiduntavan karjan määrä tulee sopeuttaa laidunalueen pinta-alaan, jottei ylitetä 

alueen maaperän ja kasvillisuuden kestävyyttä. Eläinsuojasta laidunalueelle 
johtavien kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia ja niille kertyvä lanta tulee poistaa 
säännöllisesti. Laidunalueet tulee pitää hyvässä kunnossa ja laidunpaine tulee 
pitää kohtuullisena eroosion välttämiseksi. Laidunalueilla eläinten juotto- ja 
ruokintapaikat tulee olla järjestetty siten, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä eivätkä 
haju- ja terveyshaittaa. 

 
Lannan hyödyntäminen 

14. Lannan kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka kestää 
koneiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai 
imeytynyt lanta talteen. Lantaa ei saa valua kulkureiteille tai muualle alueen 
ympäristöön. Lannan kuljetukset tulee järjestää siten, että kuljetukset eivät 
risteydy tilan puhtaan liikenteen kanssa, eikä lannan kuljetuksista aiheudu 
kohtuutonta haittaa naapureille. 

 
15. Lannan levitysajankohtaa valittaessa on otettava huomioon nitraattiasetuksessa  
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sallitut levitysajat sekä naapureille aiheutuva hajuhaitta.  

 
16. Luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, 

virtsaa, jätevesiä, puristenestettä tai muutakaan nestemäistä orgaanista 
lannoitetta, ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai vastaavien 
luotettavien selvitysten perusteella osoita, ettei siitä aiheudu pohjavesien 
pilaantumisvaaraa. Toiminnanharjoittajan vastuulla on, että mahdolliset lannan 
vastaanottajatkin ovat tietoisia lannan kuljetusta ja levitystä koskevista 
erityisistä määräyksistä. 

 
17. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien 

tekniikoiden kehittymistä. Uutta parasta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava 
soveltuvin osin käyttöön, mikäli se vähentää naapureihin kohdistuvaa haittaa tai 
ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

 
Jätteet ja niiden varastointi 

18. Säilörehujätteiden varastointi tulee toteuttaa siten, kuin asetuksessa 
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista on säädetty. Säilörehujäte voidaan hävittää 
levittämällä pellolle. Säilörehujätteen tai paalien käärintämuovien hävittäminen 
polttamalla on kielletty. 

 
19. Toiminnassa on huolehdittava, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Toiminnassa syntyvät jätteet on käsiteltävä ja varastoitava siten, ettei 
toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, roskaantumista, 
maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Jätteet tulee toimittaa 
säännöllisin väliajoin käsiteltäväksi laitokselle, jolla on voimassa oleva 
ympäristölupa ko. jätteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn. 

 
20. Kuolleiden eläinten käsittely ja välivarastointi tilalla tulee toteuttaa siten, kuin 

asetuksessa ilmoituksenvaraisista eläinsuojista on säädetty. 
 
Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi 

21. Kemikaalit ja vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) on säilytettävä erillään 
toisistaan ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla 
tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. Vaaralliset jätteet on toimitettava 
säännöllisin väliajoin vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen. Jäteöljyjen tai 
muiden vaarallisten jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty.   

 
22. Polttoainesäiliön ja tankkauspaikan alustan tulee olla tiiviitä. Polttoainesäiliö 

tulee sijoittaa katokselliseen suoja-altaaseen sekä varustaa ylitäytön estävällä 
järjestelmällä ja laponestolaitteella. Suoja-allasta ja katosta ei tarvita, mikäli 
säiliö on vuodonilmaisulla varustettu ns. kaksoisvaippasäiliö. Säiliön 
sijoittelussa on huomioitava riittävät suojaetäisyydet vesistöihin ja ojiin. 
Tankkauspaikan läheisyydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen 
varalle. 

 
23. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia tilalla käytettävien polttoainesäiliöiden ja 

niihin liittyvien putkistojen kunnosta siten, että vaaraa polttoaineiden 
valumiseksi maahan ei synny. Säiliöt on suositeltavaa tarkastuttaa enintään 10-
vuoden välein Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimesta.  

 
24. Mikäli onnettomuuden, tuotantohäiriön, rakenteen tai laitteen purkamisen, taikka 

muun vastaavan seurauksena syntyy päästöjä tai jätteitä, joista voi aiheutua  
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ympäristön pilaantumisen vaaraa, tulee toiminnasta vastaavan tai jätteen haltijan 
tehdä viipymättä ilmoitus päätöksen antaneelle valvontaviranomaiselle. Ilmoitus 
tulee lisäksi tehdä myös niissä tapauksissa, joissa edellä mainittujen 
tapahtumien seurauksena syntyvä jäte vaatii määränsä tai laatunsa vuoksi 
erityisiä toimia jätehuollossa. 
 

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 
25. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta siten, kuin 

asetuksessa ilmoitusenvaraisista eläinsuojista on säädetty. Yhteenveto 
kirjanpidosta tulee esittää valvontaviranomaiselle aina säännöllisen valvonnan 
yhteydessä.  

 
Muut määräykset 

26. Mikäli olosuhteet alueella muuttuu ilmoitetusta tai eläinmäärää olennaisesti 
lisätään, tulee ilmoituspäätös päivittää toimintaa vastaavaksi. 
 

27. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti 
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ympäristönsuojelutoimenpiteenä. 
Ilmoituspäätöksen muutosta voidaan vaatia, mikäli käytössä olevaa tekniikkaa 
parantamalla ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää niin, ettei 
siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. 

 
28. Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelu- tai jätelain nojalla tämän 

ilmoituspäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai ilmoituspäätöksestä 
poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkastamisesta, on 
asetusta tämän ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava. 

  
Lausuntojen huomioiminen 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuollon lausunto on huomioitu 

määräyksissä nro 11,12, 15 ja 20. 
 
 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto on huomioitu määräyksissä nro 7, 

11, 15, 16, 18 ja 28. 
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 
  
 Katson, että sijoittamalla uusi eläinsuoja ja komponenttivarasto ilmoituksen liitteenä 

olevan asemapiirustuksen mukaisesti ja noudattamalla tässä päätöksessä annettuja 
määräyksiä mm. lietesäiliöiden kattamisen, lannan kuljetuksen ja levityksen sekä 
eläinsuojan ympäristön hoidon suhteen, ei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa 
naapureille. Päätöksen määräysten tavoitteena on ehkäistä haitalliset 
ympäristövaikutukset ennakolta tai rajoittaa ne mahdollisimman vähäisiksi. 

 
 Ilmoituksen mukaisella eläinmäärällä (1 293,4 ey) uuden pihaton 

vähimmäisetäisyyden tulisi olla 300 m lähimmästä naapurin asuinrakennuksesta, 
kun lietesäiliön katteena on luonnollinen kuorettuma (valtioneuvoston asetus 
138/2019, liite 1). Ilmoituspäätöksen määräyksen nro 7 mukaan lietesäiliöt tulee 
kattaa kelluvalla katteella, jolloin vähimmäisetäisyydeksi tulee 200 metriä. 

 
Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 95 metrin etäisyydellä uudesta pihatto-
navetasta etelään. Toiseksi lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 240 m etäi-
syydellä uudesta pihattonavetasta lounaaseen. Näin ollen vain yksi asuinrakennus  
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sijaitsee alle 200 metrin etäisyydellä uudesta pihattonavetasta lukuun ottamatta il-
moituksen tekijän omaa asuinrakennusta. 
 
Ottaen huomioon, että olemassa oleva navettarakennus sijaitsee tällä hetkellä lä-
hempänä lähintä naapurin asuinrakennusta kuin uusi rakennettava pihattonavetta ja 
uusi pihattonavetta sijoitetaan olemassa olevien kahden lietesäiliön ja naapurin 
asuinrakennuksen väliin, ei pihattonavetan sijoittamisesta edellä mainittua vähim-
mäisetäisyyttä lähemmäksi ennalta arvioiden aiheudu merkittävää muutosta eikä 
kohtuutonta lisärasitusta naapureille nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Minkä lisäksi 
uusia lietesäiliöitä ei rakenneta ja olemassa olevat lietesäiliöt katetaan kelluvalla kat-
teella sekä lähimmän häiriintyvän kohteen ja eläinsuojan välissä on olemassa oleva 
suojaisa metsäkaista ja täyttömaasta muotoiltu penger. 
 
Ilmoituksen mukaisesta toiminnasta ei myöskään katsota aiheutuvan 
ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaista terveyshaittaa, merkittävää muuta 
ympäristön pilaantumisen vaaraa, maaperän- tai pohjaveden pilaantumista, eikä 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 
vaikutusalueella. 
 
Ympärisönsuojelulain 115 c §:n mukaan ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa 
ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta. Saman lainkohdan 
mukaan ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä sallia toiminnan aloittamisen mainittua määräaikaa 
aikaisemmin. Tällä perusteella ilmoituksen mukainen toiminta annettuja määräyksiä 
noudattaen on sallittua aloittaa välittömästi tämän päätöksen saatua lainvoiman. 

 
 Ilmoituksessa esitetyt lietteen ja kuivalannan varastointilavuudet riittävät tässä 

päätöksessä sallitun eläinmäärän tuottaman kuiva- ja lietelannan sekä muiden 
lietesäiliöön johdettavien likavesien varastoimiseksi nitraattiasetuksen vaatimusten 
mukaisesti vähintään 12-kuukauden ajaksi. 

 
 Lannan levitykseen käytettävissä oleva pinta-ala on riittävä, jotta ylilannoitukselta 

voidaan välttyä. Päätöksen haltijan vastuulla on, että tilalla on jatkuvasti 
käytettävissään vähintään päätöksessä edellytetty määrä lannan levitykseen 
soveltuvaa peltopinta-alaa. 

 
 Lannan varastotilojen mitoitus sekä sen levittämistä koskevat määräykset 

perustuvat valtioneuvoston asetukseen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 
olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014). Peltopinta-alavaatimus perustuu 
valtioneuvoston asetuksen ilmoitusenvaraisista eläinsuojista liitteen 2 mukaiseen 
lannan levitysalan tarpeeseen. 

 
 Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä varmistetaan 

ympäristöhygienian yleisten vaatimusten täyttyminen sekä ehkäistään mahdollisten 
eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. 

 
 Lietesäiliöiden vuosittaisella tyhjentämisellä varmistetaan niiden hyötytilavuuden 

säilyminen suunnitelman mukaisena. Samalla voidaan tarkastaa myös säiliöiden 
rakenteiden kunto. 

 
 Polttonesteiden ja kemikaalien asianmukainen varastointi vähentää maaperän ja 

pohjaveden pilaantumisen riskiä. 
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Ravinteiden vesiin pääsyä voidaan ehkäistä jättämällä valtaojien, purojen ja vesistö-
jen rantaan riittävän leveät suojavyöhykkeet, joille eläinten lantaa ei levitetä. 
 
Ympäristönsuojelulain 16 §:n perusteella maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai 
muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellainen maa-
perän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen 
tai yksityisen edun loukkaus. Sievin kunnan jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden 
poltto on kielletty. 
 
Jätelain 41 §:n mukaan kunta voi myös määrätä, että jäte toimitetaan kunnan järjes-
tämään jätteen käsittelyyn. Jätelain 72 § kieltää jättämästä ympäristöön roskaa, li-
kaa, käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, 
että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumen-
tumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai hait-
taa. 
 
Ympäristönsuojelulain 58 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset 
jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
miseksi. 
 
Ympäristönsuojelulain mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi tietoinen 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista. Käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa voi-
daan tehokkaimmin ehkäistä toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Paras 
käyttökelpoinen tekniikka kehittyy jatkuvasti, jonka vuoksi sen käyttöönottoon on va-
rauduttava, ja jonka vuoksi voidaan myös vaatia muutosta ilmoituspäätökseen. 

 
PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. 
 
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 
 
 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 muutoksineen 
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 
 Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 

 Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien pääs-
töjen rajoittamisesta 1250/2014 
Jätelaki 646/2011 
Laki eräistä naapuruussuhteista 26/1920 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisil-
la alueilla 157/2017 
Jokilaaksojen jätelautakunta, jätehuoltomääräykset 10.12.2015 § 36 

 
 

Sievissä 23.3.2020 
 
 
 Tiina Alakoski 
 vs. ympäristösihteeri 
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 
Kuulutus päätöksen antamisesta julkaistaan Sievin kunnan verkkosivuilla 23.3.2020. 
 
Päätös  Hakija 
 
Jäljennös päätöksestä 
 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuolto 
 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
 Sievin kunnan ympäristölautakunta 
 
Ilmoitus päätöksestä 
 Asianosaiset 
 
Ilmoittaminen ilmoitustaululla 
 Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Sievin kunnan internet-sivuilla. 
  
MUUTOKSEN HAKU 

Ilmoituspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan Hallinto- oikeuteen. 
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä   

 
KÄSITTELYMAKSU  
 Maksut 3 § 
 

YSL 10 a luvun mukaisessa yleisessä ilmoitusmenettelyssä olevan 
laitoksen tai toiminnan ilmoituspäätöksen valmistelu (YSL Liite 4) 
Kohta 4. a2 vähintään 100 ja alle 150 lypsylehmää  2 600 € 
5.3 toiminnan olennainen muuttaminen - 30%   - 780 € 
Yhteensä     1 820 € 
 
Maksun perusteena on käytetty ympäristölautakunnan 15.5.2019 § 14 hyväksymää 
Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksaa. 

 
LIITE Valitusosoitus 
 Ilmoitus liitteineen 



Sievin kunta 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS /    VS. YMPÄRISTÖSIHTEERI 
 
Pykälä * 2/2020 
Päiväys 23.3.2020 

   * Pykälänumerointi koskee KuntaToimisto-ohjelmalla tehtyjä päätöksiä. 

 

VALITUSOSOITUS              LIITE  
 

Valitusviranomainen Sievin kunnan ympäristöviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaa-
san hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jär-
jestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaantipäivä sitä 

määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 29.4.2020. 
 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena 

on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edis-
täminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, 
toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilme-
nevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomainen ja 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 il-

moitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitet-
tava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaa-
sa.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 (faksilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi-
mitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamie-
hen toimivallasta 

Valituksen toimittaminen 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän 

on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valitus-
kirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän 
on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmäs-
sä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.  

 
 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 

postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 

260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei pe-
ritä. 


