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ELÄINSUOJIEN TOIMINTA JA SIJAINTI  

 

Hakemus koskee maidontuotantoa ja sen laajentamista. Voimassa olevan 

ympäristöluvan mukaan eläinsuojissa voidaan pitää enintään 160 lypsy-

lehmää, 100 hiehoa ja 70 vasikkaa (alle 6 kk). 

 

Nykyistä lypsylehmäpihattoa laajennetaan ja hiehonavetassa tehdään si-

säisiä muutoksia. Lypsylehmäpihattoon tulee tilat 346 lypsylehmälle. Hie-

honavetassa kasvatetaan 64 hiehoa (12-24 kk) ja 72 vasikkaa (alle 6 kk) ja 

erillisissä igluissa pidetään 56 vasikkaa.  Eläinsuojat, lanta- ja rehuvarastot 

sijaitsevat osoitteessa Pojanluomantie 491 kiinteistöillä Kaunisto 145-419-

7-310, Hautaneva 145-419-7-83 ja Kallio 145-419-7-27. 

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Eläinsuojatoiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 

§:n 1 momentin ja liitteen 1 taulukon 2 kohdan 11 a) mukaan. Ympäristön-

suojelulain 29 §:n mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden 

vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on 

oltava lupa. 

 

Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 1 §:n 2 mo-

mentin kohdan 11 a) nojalla eläinsuojan ympäristölupa-asian ratkaisee 

aluehallintovirasto.  

 

Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomaise-

na toimii Etelä- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ym-

päristö- ja luonnonvarat, jäljempänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 
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HAKEMUKSEN VIREILLETULO 

 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-

tovirastossa 12.12.2017. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 21.12.2009 myöntänyt toiminnalle ym-

päristöluvan (LSU-2009-Y-359), jonka mukaan eläinsuojissa voidaan pitää 

enintään 160 lypsylehmää, 100 hiehoa ja 70 vasikkaa (alle 6 kk). 

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen  YVA-yhteysviranomainen  on päätök-

sessään 29.11.2018 (dnro EPOELY/1599/2018) todennut, että WestMilk 

Oy:n maidontuotannon laajennushankkeeseen ei sovelleta ympäristövai-

kutusten arvioinnista annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenette-

lyä. 

 

Hakemusasiakirjoihin on liitetty 14 maanvuokrasopimusta, jotka koskevat 

yhteensä noin 224,68 hehtaarin peltoalaa. 

 

Hakijalla on sopimus vasikoiden ja hiehojen kasvattamisesta BigRock 

Oy:n kanssa noin 1,5 km tilakeskuksesta pohjoiseen kiinteistöllä Saaren-

sivu 145-419-1-650. Sopimuksen mukaan WestMilk Oy:n vasikat (50 leh-

mävasikkaa 6-12 kk ja 40 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa) kasvatetaan noin 3 

kk:n ikäisestä noin 12 kk:n ikään saakka BigRock Oy:n tiloissa, jolla on Il-

majoen kunnan ympäristötoimen myöntämä ympäristölupa. 

 

Toiminta sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella. Alu-

eella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Etelä-Pohjanmaan 

maakuntakaavassa ei ole Pojanluoman alueella erityisiä merkintöjä.  

 

SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Eläinsuojat sijaitsevat Ilmajoen kunnan keskustasta noin 10 km kaakkoon 

Pojanluoman kylätaajaman eteläpuolella peltoaukean laidalla. Lähin tila-

keskuksen eteläpuolella oleva naapurin asuinrakennus sijaitsee noin 105 

metrin etäisyydellä eläinsuojana olevasta varastohallista, noin 150 metrin 

etäisyydellä hiehonavetasta, noin 180 metrin etäisyydellä olemassa ole-

vasta 7 866 m3:n lietealtaasta ja noin 210 metrin etäisyydellä nykyisestä 

pihattonavetasta. Varastohallin käyttö eläinsuojana päättyy vuoden 2020 

aikana. 

 

Nykyisestä pihattonavetasta luoteeseen noin 200 metrin etäisyydellä si-

jaitsee hakijan omistama asuinrakennus, jossa asuu vuokralainen. Seu-

raavaksi lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijaitsevat noin 290 

metrin, 320 metrin ja 415 metrin etäisyyksillä nykyisistä eläinsuojista tai 

lantaloista pohjoiseen. 
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Hakemuksen asemapiirroksen mukaan pihattonavetta pitenee sen nykyi-

sestä kaakkoispäädystä noin 48 metriä kaakon suuntaan siten, että pihat-

tonavetan etäisyys lähimpään eteläpuolella olevaan naapuriin lyhenisi noin 

190 metriin. Pihattonavetan viereen rakennetaan uusi kelluvalla katteella 

katettu 1 500 m3:n lietesäiliö, jonka etäisyys lähimpään tilakeskuksen ete-

läpuolella olevaan naapuriin olisi noin 240 metriä. Lietesäiliön ja lähimmän 

naapurin välissä on pihattonavetan laajennusosa. 

 

Pihattonavetan koillispuolelle rakennetaan uusi katettu kuivalantala, jonka 

varastotilavuus on 3 023 m3. Nykyisen lietealtaan koilliskulman viereen ra-

kennetaan myös uusi turvekatteinen 144 m3:n lietevaunun täyttökaivo. Tuo-

rerehun laakasiilojen laajennusosa rakennetaan nykyisten laakasiilojen jat-

keena koilliseen päin. Hiehonavetan viereen sijoittuu neljä vasikkaiglua, 

joissa on yhteensä enintään 56 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa.  

 

Varastohallin eläinsuojakäytön päättymisen jälkeen tilakeskuksen eteläpuo-

lella sijaitsevan lähimmän naapurin etäisyys lähimpään eläinsuojaraken-

nukseen (hiehonavetta) on noin 150 metriä, uuteen lietevaunun täyttökai-

voon noin 240 metriä ja uuteen kuivalantalaan noin 250 metriä. Uuden kui-

valantalan etäisyys sen luoteispuolella olevaan lähimpään asuinrakennuk-

seen (hakijan omistuksessa, vuokralla) on noin 180 m ja pohjoispuolella 

olevaan lähimpään asuinrakennukseen noin 290 m. 

 

Eläinsuojat sijaitsevat Kyrönjoen keskiosan valuma-alueella 42.03 ja Tuo-

resluoman valuma-alueella 42.035. Lähin pohjavesialueeksi luokiteltu 

kohde on noin 150 metrin etäisyydellä nykyisestä pihattorakennuksesta 

luoteeseen sijaitseva Prottomin pistemäinen pohjavesikohde nro 1014505, 

jossa on kallioporakaivo. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon 

mukaan pohjaveden virtaussuunta ei ole porakaivoa kohti. Lähin I-luokan 

pohjavesialue (Koskenkorva, 1014503) sijaitsee yli 13 km:n etäisyydellä 

eläinsuojista länsiluoteeseen. 

 

Eläinsuojat eivät sijaitse Natura-alueella tai muulla luonnonsuojelualueelIa. 

Lähimmät yksityiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin 2 km luoteeseen 

Kahmanmäen alueella. Luonnonsuojeluohjelma-alueisiin kuuluvat Tuores-

luoman lehdot sijaitsevat noin 5 km länteen.  

 

Pojanluomaan ja edelleen Tuoresluomaan laskeva valtaoja sijaitsee noin 

200 metriä tilakeskuksen koillispuolella. 

 

ELÄINSUOJAN TOIMINTA 

 

Eläintilat ja tuotanto 

 

Hakemus koskee maidontuotantotoimintaa ja sen laajentamista. Hake-

muksen mukaan laajennuksen jälkeen tilakeskuksen eläinsuojarakennuk-

sissa ja igluissa olisi tilat yhteensä enintään 346 lypsylehmälle, 64 hieholle 

(12-24 kk) ja 128 vasikalle (alle 6 kk). 
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Nykyistä lypsylehmäpihattoa laajennetaan ja hiehonavetassa tehdään si-

säisiä muutoksia. Lypsylehmäpihattoa jatkamalla rakennetaan lisää lypsy-

lehmien ja umpilehmien paikkoja. Pihattoon tulee tilat 346 lypsylehmälle. 

Varastohallin (nuorkarjanavetta) eläimet (50 hiehoa ja 40 vasikkaa) siirre-

tään vuokranavettaan kiinteistölle 145-419-1-650 Saarensivu noin 1,5 km:n 

etäisyydelle tilakeskuksesta vuoden 2020 aikana. Hiehonavetassa kasvate-

taan enintään 64 hiehoa (12-24 kk) ja enintään 72 vasikkaa (alle 6 kk) ja 

hiehonavetan vieressä pidetään neljässä iglussa enintään 56 vasikkaa. 

 

Kaikkien eläinsuojien ilmanvaihto tapahtuu luonnollisesti. Pihaton ilma 

vaihtuu verhoseinien ja katolla olevan harjatuuletuksen kautta. Eläinsuo-

jien käyttövesi hankitaan Ilmajoen kunnan vesijohtoverkosta ja oma kaivo-

vesi on varalla.  

 

Tilalla tuotetaan laajennuksen jälkeen noin 4 180 000 l maitoa ja 25 000 

kg lihaa vuodessa. 

 

Lannan ja jätevesien käsittely ja varastointi 

 

Lypsylehmäpihaton lannankäsittely on lietelannalla lukuun ottamatta poi-

kimakarsinassa (100 m2) pidettäviä lehmiä (keskimäärin 4 kpl), jotka ovat 

kuivikelannalla. Varastohalli (käyttö päättyy vuoden 2020 aikana), hieho-

navetta ja erilliset iglut ovat kuivikelannalla, jonka kuivikkeena käytetään 

turvetta ja olkea. Virtsa imeytetään kuivikkeisiin. 

 

Säilörehun puristenesteitä muodostuu laskennallisesti noin 300 m3, maito-

huoneen ja eläinsuojien pesuvesiä noin 550 m3, lietesäiliöiden sadevesiä 

noin 1 600 m3 ja lantalan 2 sadevesiä noin 24 m3. Varastohallin päädyllä 

olevan kattamattoman lantalan sadevedet imeytetään kuivikkeisiin.  Eläin-

suojan WC on kuivakäymälä eikä jätevesiä muodostu. 

 

Lypsylehmäpihaton nykyisessä osassa on 750 m3 lietekuilutilaa ja laajen-

nusosaan tulee 770 m3 lietekuilutilaa. Nykyisessä lietealtaassa 1 on varas-

totilavuutta 7 866 m3. Lietealtaan viereen rakennetaan uusi turvekatteinen 

144 m3:n pumppukaivo (täyttökaivo) ja pihattonavetan viereen rakenne-

taan turvekatteinen 1 500 m3:n lietesäiliö. Osa lietteestä tullaan mahdolli-

sesti separoimaan. Lietteet johdetaan painovoimaisesti pihatosta 1 500 

m3:n säiliön kautta lietealtaaseen ja täyttökaivoa käytetään lietteen kuor-

maukseen.  

 

Lieteallas (7 866 m3) ja uusi lietesäiliö (1 500 m3) katetaan turvekatteella 

ja ne täytetään altapäin. Hakijan käytössä on myös kiinteällä peltikatteella 

katettu 2 649 m3:n lietesäiliö kiinteistöllä 145-419-1-650 Saarensivu tila-

keskuksesta noin 1,5 km pohjoiseen osoitteessa Pojanluomantie 685. 

Laajennuksen jälkeen hakijalla on käytettävissä lietteen varastointitilavuut-

ta yhteensä noin 13 679 m3. 
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Hiehonavetan päädyllä olevan kiinteällä katteella katetun kuivalantalan va-

rastointitilavuus on 1 222 m3. Varastohallin päädyllä on avoin lantala, jon-

ka varastotilavuus on 477 m3. Pihattonavetan koillispuolelle rakennetaan 

uusi katettu lantala, jonka varastotilavuus on 3 023 m3. Uudessa lantalas-

sa varastoidaan myös kuiviketurvetta ja mahdollisesti myös separointijaet-

ta. Lantaloiden edessä on asfaltoitu/betonista rakennettu kuormausalue. 

Kuivalantaloiden tilavuus on yhteensä 4 716 m3. 

 

Lannan ja jätevesien hyödyntäminen 

 
Liete- ja kuivalanta käytetään pelloilla lannoitteena. Lietelannan levityksen 

hoitaa pääosin urakoitsija, jolla on käytössä multauslaitteet. Tilalla on 

myös oma levityskalusto. Kuivalannan levitys hoidetaan omalla kalustolla 

ja käytössä on tarkkuuslevitin.  

 

Hakemuksen liitettyjen tietojen mukaan tilalla on käytettävissä yhteensä 

326,98 ha peltoa lannan levitykseen, josta omaa peltoa on 102,3 ha ja 

vuokrapeltoa on 224,68 ha. Lannan levityspeltoja ei sijaitse pohjavesialu-

eella. Liete ja lanta levitetään viikoilla 17-19 (20 %), viikoilla 25-26 (30 %), 

viikoilla 30-31 (30 %) sekä viikoilla 36-39 (20 %). Pelloilla viljellään re-

hunurmea ja viljaa omaan käyttöön.  

 

Säilörehun ja rehujätteen varastointi 

 

Tilakeskuksen nykyisiä laakasiiloja (2 kpl) laajennetaan lypsykarjanavetan 

eläinmäärän täyttyessä jatkamalla niitä koillisen suuntaan noin 31 metriä, 

jolloin niiden pituudeksi tulee 84 metriä. Laakasiiloissa varastoidaan laa-

jennuksen jälkeen vuosittain esikuivattua säilörehua noin 6 000 tonnia. 

Hakemuksen mukaan olemassaolevien laakasiilojen puristenesteet (noin 

250 m3) johdetaan rakennettavaan uuteen keräilykaivoon, jonka tilavuus 

on 5 m3 ja pumpataan sieltä lietealtaaseen. 

 

Tilan säilörehut tehdään urakoitsijan toimesta ajosilppurilla ja rehua kulje-

tetaan neljällä traktorilla laakasiiloille. Rehua tehdään noin 2 päivää / sato. 

Peltolohkot sijaitsevat keskimäärin 2,5 km:n etäisyydellä talouskeskukses-

ta, joten työt sujuvat tehokkaasti. Rehujätteet varastoidaan lantalassa ja 

käytetään pelloilla lannoitteena. 

 

Tarkastuskäynnillä 19.3.2019 todettiin, että olemassaolevien laakasiilojen 

puristenesteiden keräilyssä oli korjaamista, koska nykyisistä laakasiiloista 

oli hieman valumia maastoon. Laakasiilojen jatko-osan päädylle rakenne-

taan luiska, joka ohjaa puristenesteet keräilykaivoon. 

 

Laiduntaminen 

 

Eläimiä ei laidunneta.  
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Polttoaineet ja kemikaalit 

 
Tilalla on kolme polttoainesäiliötä (2000 l, 3000 l ja 9000 l), jotka on varus-

tettu suoja-altaalla, katoksella, lukituksella, ylitäytön estimellä ja lapones-

tolaitteella. 2000 ja 3000 litran säiliöt sijaitsevat kuivaajan yhteydessä ja 

niiden polttoöljyä käytetään kuivaajalla viljan kuivauksessa. Muita öljytuot-

teita (enintään 300 litraa) säilytetään tynnyreissä lukittavassa konehallissa 

valuma-altaan päälle sijoitettuna. 

 

Säilörehun valmistuksen hapot (3 m3) säilytetään ulkona 1 000 litran kon-

teissa. Kasvinsuojeluaineet varastoidaan lukittavassa tilassa lämpimässä 

varastorakennuksessa. Pesuaineet säilytetään tuotantorakennuksen yh-

teydessä olevissa asianmukaisissa säilytyspaikoissa. Lääkeaineet säilyte-

tään tuotantorakennuksen lääkekaapissa.  

 

Jätteet ja niiden käsittely 

 
Tuotannossa syntyvät kuolleet eläimet (noin 6 kpl/v) säilytetään tilalla kiin-

teällä alustalla raatosuojalla peitettynä ja ne toimitetaan raatokeräilyn 

kautta Honkajoki Oy:lle käsiteltäväksi. Muovijäte, jäteöljyt, akut ja loiste-

putket toimitetaan jäteasemalle. Metalliromut toimitetaan metallinkeräyk-

seen. Jalostukseen kelpaamaton maito juotetaan pääasiassa vasikoille ja 

pieni osa johdetaan lietesäiliöön.  

 

Toiminnasta aiheutuva liikenne 

 

Lantaa ajetaan noin viikko/levitysjakso neljässä eri jaksossa, yhteensä 

noin 1 000 kuormaa vuodessa. Säilörehua tehdään 2-3 satoa vuodessa 

esikuivattuna. Säilörehua ajetaan kesä-, elo- ja syyskuulla yhteensä noin 

430 kuormaa vuodessa. 

 

Maitoauto käy tilalla joka toinen päivä ja eläinkuljetuksia on viikoittain. 

Eläinlääkäri ym. käyvät tilalla kuukausittain. Rehukuljetuksia on noin kaksi 

kertaa kuukaudessa. Aperuokinnan vuoksi tilalla on traktoriliikennettä päi-

vittäin talouskeskuksen sisällä. Laajennus ei aiheuta olennaista liikenteen 

lisääntymistä. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 

Lietevarastot katetaan kelluvalla turvekatteella ja vuokrasäiliössä on pelti-

katto. Toinen vanhemmista kuivalantavarastoista on katettu. Uuteen kuiva-

lantalaan tulee peltikatto.  

Lietteet levitetään pääosin urakoitsijan multauslaitteilla, mutta tilalla on 

myös oma lietteenlevityskalusto. Kuivalannan levitys hoidetaan omalla 

tarkkuuslevittimellä. Lannanlevitysajankohdissa pyritään huomioimaan pel-

tolohkojen läheisyydessä asuvien toivomukset mahdollisuuksien mukaan. 

Lantaa levitetään noin 7-10 päivää levitysjaksoa kohden. Lannanlevityksen 
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aikaan pyritään lantasäiliöiden ympäristöt ja kuljetusreitit pitämään mahdol-

lisimman siistinä. 

Tuotantorakennuksissa on luonnollinen ilmanvaihto, joten se ei aiheuta pis-

tekuormitusta ympäristöön. Rakennusten ilmanlaatu pyritään pitämään 

mahdollisimman hyvänä ja turvekuivitus sitoo hyvin ammoniakkia. Tila kuu-

luu tuotosseurantaan, joten karjan ruokinta voidaan suunnitella tarvenor-

mien mukaisesti yliruokintaa välttäen. 

Piha-alue on asfaltoitu. Asfaltoitu alue pidetään puhtaana harjakoneella ja 

sadevedet johdetaan sadevesikaivoihin. Tuotantorakennukset ja niiden 

ympäristö pyritään pitämään siistinä, etteivät haittaeläimet pääse lisäänty-

mään ja tarvittaessa niitä torjutaan. Tilan rakennusten, rakenteiden ja polt-

toainesäiliön kuntoa tarkkaillaan päivittäisten toimien yhteydessä ja tarvitta-

essa ryhdytään korjaustoimiin välittömästi. 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

 

Hakemuksen mukaan tuotantorakennuksissa on alkusammutuskalustoa ja 

aggregaatti. Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma. Koneiden ja laitteiden 

toimintakuntoa seurataan päivittäin ja mahdolliset puutteet korjataan välit-

tömästi. Eläimille voidaan hätätapauksessa saada vettä omasta porakai-

vosta. 

 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydentäminen 

Lupahakemusta on täydennetty 12.2.2018, 14.2.2018, 5.4.2018, 6.4.2018, 

31.5.2018, 28.9.2018, 18.10.2018, 23.10.2018, 23.11.2018, 15.8.2019, 

31.10.2019, 29.12.2019, 2.2.2020, 3.2.2020, 28.2.2020 ja 7.4.2020. 

 

Tarkastus 

Ympäristölupahakemuksen johdosta on suoritettu tarkastuskäynti 

19.3.2019. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty hakemusasiakirjoihin. 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen (1. kuulutusvaihe)  

Lupahakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Ilmajoen kunnan ilmoitustau-

luilla 14.1.2019-13.2.2019 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet 

kuulutusaikana nähtävillä Ilmajoen kunnanvirastossa. Kuulutus ja hake-

musasiakirjat ovat keskeisiltä osin olleet kuulutusaikana luettavissa osoit-

teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Ympäristölupahakemuksen vireillä-

olosta on tiedotettu Ilmajoki -lehdessä 16.1.2019 ja annettu erikseen tieto 

eläinsuojan lähinaapureille hakemusasiakirjoihin liitetyn tiedonantokirjel-

män mukaisesti. 

 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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Lausunnot 14.1.2019-13.2.2019 kuulutuksen johdosta 

Aluehallintovirasto on pyytänyt lupahakemuksesta lausuntoa Ilmajoen 

kunnalta, Ilmajoen ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta 

sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Ilmajoen kunnanhallitus ja Ilma-

joen terveydensuojeluviranomainen eivät ole antaneet asiassa lausuntoa.  

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan 28.3.2019 seuraa-

vaa:  

 

Hajuhaitat 

Lähin ulkopuolisen omistama asuinrakennus sijaitsee tilakeskuksen etelä-

puolella alle 200 metrin päässä suunnitellusta pihaton laajennusosasta, 

hiehonavetasta sekä varastohallista, jonne haetaan lupaa pitää eläimiä. 

Näistä varastohalli sijaitsee lähimpänä, noin 100 metrin päässä asutusta 

naapurista. Noin 200 metrin päässä nykyisestä pihatosta sijaitsee hakijan 

omistama talo, jossa asuu vuokralainen. Lisäksi viisi asuinrakennusta si-

jaitsee tilalta noin 250-470 metrin etäisyydellä. Etäisyys uudesta lietesäili-

östä lähimpään eteläpuolella sijaitsevaan naapuriin olisi noin 230 metriä 

(pihaton laajennusosa välissä) ja luoteispuolella sijaitsevaan asuttuun ta-

loon noin 280 metriä. Uudesta lietealtaasta etäisyys lähimpään naapuriin 

on noin 180 metriä. Laajennettavista laakasiiloista etäisyys lähimpään 

naapuriin on noin 100 metriä. Suomen tuuliatlaksen mukaan vallitsevat 

tuulet alueella ovat etelän ja lounaan välisiä.  

 

YSL 527/2014 mukaisilla eläinyksiköillä laskettuna laajennus on noin 1,97-

kertainen. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (YM 1/2010) mu-

kaan etäisyys lähimpiin naapureihin kyseisen kokoisessa uudessa hank-

keessa on suotuisissa olosuhteissa noin 350 metriä ja normaaleissa olo-

suhteissa noin 380 metriä. KHO:n ratkaisukäytännön mukaan hakemus ei 

vastaa uutta hanketta. Vaikka etäisyyssuositukset koskevat uusia hankkei-

ta, voidaan niitä soveltaa tapauskohtaisesti myös laajennuksiin. Em. oh-

jeen mukaisesti olemassa olevien eläinsuojien laajennuksissa voidaan sal-

lia toimintoja myös lyhyemmillä etäisyyksillä, mutta tällöin laajennus ei saa 

lisätä haittoja alueella ja laajentamisen tulisi tapahtua häiriintyvästä koh-

teesta poispäin.   

 

Tilalla eläinsuojakäytössä olevaan varastohalliin haetaan ympäristölupaa 

eläinten pitoon. Nykyisessä ympäristöluvassa on määrätty, että lypsykar-

japihaton käyttöönoton jälkeen tulee nuorkarjapihatto (nyk. varastohalli) 

muuttaa maataloustuotevarastoksi eikä siellä saa pitää eläimiä. ELY-

keskus katsoo, ettei jo aikaisemmassa lupapäätöksessä kielletylle varas-

tohallin eläinsuojakäytölle tule antaa lupaa, ottaen huomioon sen etäisyys 

lähimmästä asutusta naapurista.  

 

Tilalle on tarkoitus rakentaa kaksi avointa lietesäiliötä, joista toinen on ku-

minen lieteallas. Koska kuminen lietesäiliö on muodoltaan nelikulmainen, 

sekä sen seinät ovat kaltevat, on sen lietepinta suurempi, kuin olisi vas-
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taavan tilavuuden omaavalla pyöreällä säiliöllä. Kumisten lietealtaiden ha-

ju- ja ammoniakkipäästöt ovat suoraseinäisen lietesäiliön päästöjä suu-

remmat (Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje, YM 1/2010). Lisäksi ti-

lan alueelle sijoittuva lietetilavuus laajennuksen jälkeen (16 000 m3) on 

huomattavan suuri. ELY-keskus katsoo, että tästä voi aiheutua naapu-

ruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 

Edellä mainittuihin seikkoihin perustuen ELY-keskus katsoo, ettei tilakes-

kukseen suunnitellulle lietealtaalle tule myöntää lupaa.  Mikäli lietelannan 

varastointitilavuutta ei ole riittävästi ilman lieteallasta, tulee riittävä lannan 

varastointitila hankkia tilakeskuksen ulkopuolelta.  

 

Suunnitelman mukaan laakasiiloja laajennetaan. Olemassa olevien ja 

suunniteltujen laakasiilojen etäisyys lähimpään naapuriin on noin 100 met-

riä. Säilörehun valmistus siiloihin lisää alueen hajukuormaa ja ELY-keskus 

katsoo, että uudet laakasiilot tulisi rakentaa niin, että etäisyys lähimpiin 

naapureiden asuinrakennuksiin olisi vähintään noin 200 metriä.  

 

Laajennuksen jälkeen tilan kokonaiseläinyksikkömäärä olisi 4 332,8 

eläinyksikköä, josta laajennus olisi noin 2086 eläinyksikköä. Eläinsuoja-

asetuksen (138/2019) vähimmäisetäisyystaulukon 1 mukaan pelkästään 

2086 eläinyksikön (laajennus) eläinsuojan etäisyys lähimpään häiriinty-

vään kohteeseen tulisi olla 250 metriä, kun lietesäiliöt katetaan kelluvalla 

katteella. Ottaen huomioon etäisyydet lähimpiin naapureihin, tulisi osalle 

suunnitellusta eläinmäärästä pyrkiä selvittämään vaihtoehtoisia sijoitus-

paikkoja siten, että etäisyys lähimpiin naapureihin olisi etäisyyssuositusten 

mukainen.  

 

Lannan käsittely 

 

Laajennuksen jälkeisellä eläinmäärällä tilalla tulee olla käytettävissään liet-

teen varastointitilavuutta yhteensä vähintään 8 364 m3 ja kuivalannan va-

rastointitilavuutta 2 214 m3. Lietelannan laskennallista varastointitilavuutta 

on riittävästi hakemuksen mukaisen enimmäiseläinmäärän tarpeisiin sekä 

puristenesteen, maitohuoneen pesuvesien ja lannanvarastotiloihin kerty-

vien sadevesien varastoimiseen. Hakemuksen mukaan tilalla on kuivalan-

nan varastointitilavuutta 1 701 m3, mikä jää 561 m3 vajaaksi tarvittavasta 

varastointitilavuudesta, kun otetaan huomioon avolantalaan kertyvät sa-

devedet.  

 

Muut toiminnan riskit 

 

Ympäristölupahakemuksessa esitetyt tiedot laakasiilojen puristenestekai-

vojen sijainnista ja niiden rakenteista sekä puristenesteiden keräysjärjes-

telmästä ovat puutteelliset. Puristenesteen keräilykaivojen tilavuus ei sel-

viä ympäristölupahakemuksesta. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 

keräilykaivojen tulisi olla tilavuudeltaan vähintään 5 m3. Puristenesteiden 

umpikaivon tilavuudeksi on hakemuksessa ilmoitettu 8 m3. Puristeneste-
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kaivojen sijainnit on merkitty eri tavoin asemapiirrokseen ja laakasiilojen 

rakennepiirrokseen. Piirroksista ei käy selkeästi ilmi, kuinka puristenesteet 

on tarkoitus johtaa puristenestekaivoon. Lisäksi hakemuksessa tulisi esit-

tää, kuinka pihan sadevesien joutuminen puristenestekaivoihin estetään.  

 

Tilan pohjoispuolella sijaitsee Prottomin (1014505) I-luokan pistemäinen 

pohjavesialue noin 200 metrin päässä tilarakennuksista kalliomäen ja tii-

vispeitteisen peltoalueen laidalla. Vedenottamo on perustettu 1.1.1980 ja 

se kuuluu Prottomin vesiyhtymälle. Arvio muodostuvasta pohjaveden 

määrästä ottamolla on 30 m3/d. Vedenottamo ei ole käytössä. Korkeus-

käyristä voi todeta, että Prottomin vedenottamo on huomattavasti korke-

ammalla kuin maanpinta tilarakennusten kohdalla, jossa tilan oma kaivo 

sijaitsee eli virtaussuunta ei ole kohti Prottomin kaivoa. Parhaillaan käyn-

nissä olevassa pohjavesialueiden uudelleenluokittelussa arvioidaan, py-

syykö Prottomin alue mukana pohjavesialueena lainkaan.  

 

Hakemuksen mukaisen eläinmäärän vaatima lannanlevitysala on 304,6 

ha. Toiminnanharjoittajalla on hakemuksen mukaan lannanlevitysalaa käy-

tettävissä 327 ha. Ympäristölupahakemuksen liitteenä oleva 0,95 ha:n 

maanvuokrasopimus on päättynyt 30.4.2017. Lisäksi yksi vuokrasopimuk-

sista päättyy 28.12.2019 (32,84 ha). ELY-keskus muistuttaa, että toimin-

nanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti riittävä määrä lannan levitysalaa voi-

massaolevin sopimuksin. Uudet sopimukset tulee toimittaa valvontaviran-

omaiselle. 

 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toteaa lausunnos-

saan 19.2.2019, että se puoltaa ympäristöluvan myöntämistä maidontuo-

tannon laajentamiselle kiinteistöillä 145-419-7-310, 145-419-7-83 ja 145-

419-7-27. 

 

Tilan lähin naapuri sijaitsee laajennettavasta pihattorakennuksesta n. 200 

m etäisyydellä ja n. 117 m etäisyydellä olemassa olevista eläinsuojista. 

Muut naapurit sijaitsevat tilasta n. 200, 250 ja 300 m etäisyydellä. Ympä-

ristöministeriön Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (2010) mukai-

sesti, mikäli kyseessä olisi uusi eläinsuoja, etäisyyttä lähimpään häiriinty-

vään kohteeseen tulisi olla normaaleissa olosuhteissa noin 350 metriä. 

Suositusta ei kuitenkaan suoraan sovelleta olemassa olevien eläinsuojien 

kohdalla. Tässä tapauksessa on kyse olemassa olevan eläinsuojan laa-

jentamisesta alueella, jossa suuri osa naapureista vuokraa peltoalaa haki-

jalle. 

 

Ympäristölautakunta katsoo, että eläinsuojien sijaintipaikka esitettyjen 

suunnitelmien mukaisesti paikalliset olosuhteet huomioiden on sellainen, 

ettei siitä etukäteen arvioiden aiheudu eräistä naapuruussuhteista annetun 

lain 17 §:n mukaista kohtuutonta haittaa naapureille.  

 

Ympäristölautakunnan tiedossa ei ole luonnonsuojelullisesti arvokkaita tai 

merkittäviä kohteita eläinsuojan läheisyydessä. Hankkeesta ei myöskään 
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voida arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa, mikäli toimin-

taa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. 

 

Hakemuksessa esitetyt lannan ja pesuvesien sekä puristenesteiden käsit-

tely- ja varastointitilat ovat riittävät 12 kk:n varastointitarpeisiin. Hakemuk-

sessa on esitetty riittävästi peltopinta-alaa lannan levitykseen hakemuksen 

mukaiselle eläinmäärälle. Hakemuksessa on niin ikään esitetty riittävät 

tiedot jätehuollon järjestämisestä. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.  

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakijalle on 10.7.2019 varattu mahdollisuus antaa vastine annetuista lau-

sunnoista.  

 

Hakija esittää vastineessaan, että ns. varastohallin käyttö eläinsuojana sai-

si jatkua nykyisenlaisena. Katettua kuivalantatilaa rakennettaisiin katettuna 

525 m3 tulevan lypsylehmäpihattolaajennuksen pohjoispuolelle kauem-

maksi naapurista uuden lietelaarin viereen. Eläinten hoitaminen hallissa on 

tehty erittäin helppohoitoiseksi ja eläimet voivat siellä hyvin. Naapuri ei ole 

vastustanut missään vaiheessa hallin ja eläinten olemassaoloa, päinvas-

toin kannustanut ja tukenut työtämme. Rakennus on ollut tuossa paikassa 

jo vuodesta 1998. Pihattonavetan laajennus ja eläinten lisäys sekä lantalat 

olisivat onneksi juuri naapurista katsottuna kaikista kauimmaisessa koh-

dassa, pohjoispuolella tilakeskusta.  

 

Hakija rakentaisi uuden 1 500 m3:n lietelaarin lypsylehmäpihattolaajennuk-

sen pohjoispuolelle hakemuksen mukaisesti. Nykyinen kumiallas on tila-

vuudeltaan 7 866 m3 ja kuiluissa varastoidaan yhteensä 1 520 m3 (vanhas-

sa 750 m3 + uudessa 770 m3). Yhteensä  nämä  ovat 10 886 m3. Tarve on 

8 364 m3 (ELY:n laskelman mukaan). Käytettävissä olisi myös vuokralaari 

2 450 m3, jonne pystyy esimerkiksi talviaikana ajamaan lietettä kevään se-

songin helpottamiseksi. Uuden 1 500 m3:n altaan tekeminen mahdollistaisi 

lannan jatkokäsittelyn myöhemmin tulevaisuudessa. Suunniteltu noin 4 000 

m3:n uusi kumiallas olisi siten tarpeeton. 

 

Hakija laajentaisi laakasiiloja suunnitelman mukaisesti. Laakasiilojen haja-

sijoittaminen eri paikkoihin on logistisesti erittäin hankalaa, mikä vaikeuttaa 

appeen tekoa päivittäin. Nykyisten siilojen pohjoispuoli ei ole omassa omis-

tuksessa olevaa peltoa ja siilot tulisivat nyt omalle tontille. Hajuhaitta ei li-

säänny, vaikka siilojen määrä lisääntyy. Syötössä olevien avointen siilojen 

pinta-ala pysyy nykyisenkaltaisena, vain avoin siilo tuoksuu. Hyvin ja oi-

keaoppisesti peitellystä rehusiilosta ei hajuja tule. Käytännössähän uusi 

laakasiilo rakentuu kauemmas naapurista. Naapurin ja tilakeskuksen rajalle 

on jo istutettu puustoa ja sitä koivukujaa on mahdollista jatkaa eteenpäin 

niin suoraan ei näe naapurista siiloja.  
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Puristenesteiden talteenoton suhteen ELY-keskus ja rakennustarkastaja 

ovat todenneet silloisen rakentamisen lopputarkastuksessa nykyisten siilo-

jen kaivot riittäviksi ja asianmukaisiksi. Uusissa rakennettavissa siiloissa 

puristenesteen keräys toteutetaan kuvassa olevan suunnitelman mukaises-

ti; kerätään isoa kourua pitkin kaivoon joka on pellonpuoleisella sivulla. Pu-

ristenestettä muodostuu maksimissaan noin 2 viikon aikana rehunteon jäl-

keen, jonka jälkeen sitä ei enää valu. Se pumpataan tai siirretään imuvau-

nulla kaivoista lietelaariin 2 viikon jälkeen tai jo ennemmin tarvittaessa. 

Kaivon koko on samanlainen 8 m3 kuin ennemminkin tehdyissä kaivoissa. 

Sadevedet on jo nyt johdettu laajalta asfalttikentältä siten, että kenttä kallis-

taa sadevesiviemäröintiä kohden. Kun sataa niin vesi ei jää makaamaan 

missään kohtaa asfalttia paitsi keväällä, jolloin nollakelillä loska ei liiku 

minnekään. 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen (2. kuulutusvaihe)  

 

Ensimmäisen kuulutusajan jälkeen lupahakemusta on muutettu. Tilakes-

kukseen on esitetty rakennettavaksi uusi 144 m3:n lietevaunun täyttökaivo 

ja uusi 3 023 m3:n kuivalantala. Lisäksi on esitetty, että 50 lehmävasikkaa 

(6-12 kk) ja 40 vasikkaa (alle 6 kk) siirretään varastohallista vuokranavet-

taan noin 1,5 km:n etäisyydelle ja tuorerehun laakasiilojen laajennus toteu-

tetaan aikaisemmin kuulutetusta hakemuksesta poiketen. Aikaisemmin esi-

tetty uusi 3664 m3:n lieteallas nykyisen lietealtaan viereen on jäänyt pois 

suunnitelmista. 

 

Hakemuksen muuttamisen vuoksi lupahakemuksen vireilläolosta on kuulu-

tettu uudelleen julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä 16.4.-25.5.2020 osoit-

teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Hakemuksen nähtävilläolosta on ilmoi-

tettu Ilmajoen kunnan sähköisillä verkkosivuilla. Uudelleenkuuluttamisesta 

on annettu erikseen tieto eläinsuojan lähinaapureille hakemusasiakirjoihin 

liitetyn tiedonantokirjelmän mukaisesti. 

 

Lausunnot uudelleen kuuluttamisen johdosta 

 

Hakemus kuulutettiin suunnitelmien muutosten vuoksi uudelleen ja muu-

tokset annettiin tiedoksi lausunnonantajille ja asianosaisille. Uudelleen kuu-

luttamisen johdosta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi 25.5.2020 lau-

sunnon, jossa todettiin seuraavaa:  

 

Aiemmassa hakemuksessa lupaa haettiin 346 lypsylehmälle, 64 kpl 12-24 

kk hieholle, 50 kpl 6-12 kk lehmävasikalle ja 100 < 6 kk ikäiselle vasikalle. 

Hakemusta on muutettu siten, että lupaa haetaan 346 lypsylehmälle, 64 kpl 

12-24 kk hieholle ja 128 < 6 kk ikäiselle vasikalle. Pihattonavetan laajennus 

toteutetaan aiemman hakemuksen mukaisesti rakentamalla lisää hallia. 

Hiehonavetta muutetaan siten, että sinne tulee paikkoja 64 kpl 12-24 kk 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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hieholle ja 72 < 6 kk ikäiselle vasikalle. Varastohalli ei olisi enää eläinsuo-

jakäytössä, vaan varastohalliin suunniteltu eläinmäärä 50 kpl 6-12 kk hie-

hoa ja 40 < 6 kk ikäistä vasikkaa sijoitetaan vuokranavettaan osoitteeseen 

Pojanluomantie 685. Lisäksi iglujen määrä lisääntyy aiempaan hakemuk-

seen verrattuna kahdesta neljään. Igluissa on laajennuksen jälkeen paikat 

yhteensä 56 < 6 kk ikäiselle vasikalle. 

 

Laajennuksen yhteydessä tilakeskukseen rakennetaan lietesäiliö (1 500 

m3) sekä pumppaussäiliö (144 m3), jotka katetaan turvekatteella. Aikai-

semmassa hakemuksessa ollutta lieteallasta (3 990 m3) ei rakenneta, vaan 

hakija on vuokrannut etälietesäiliön (2 649 m3) n. 1,5 km etäisyydeltä tilas-

ta. Lisäksi pihattonavetan laajennusosaan tulee kuilutilavuutta noin 770 m3. 

Tilakeskukseen rakennetaan 3 023 m3:n kuivalantala, johon tulee peltikate. 

Aikaisemmassa hakemuksessa olleita uusia laakasiiloja ei rakenneta, vaan 

olemassa olevia (2 kpl) laakasiiloja jatketaan n. 31 metrillä.  

 

Hajuhaitat 

 

Lähin ulkopuolisen omistama asuinrakennus sijaitsee tilakeskuksen etelä-

puolella 125 - 150 m etäisyydellä olemassa olevista kuivalantaloista, 165 m 

etäisyydellä hiehonavetasta ja 190 m etäisyydellä suunnitellusta pihatto-

navetan laajennuksesta. Tilakeskuksen sisäpihalle sijoittuvat iglut ovat lä-

himmillään noin 145 m etäisyydellä naapurista. Lisäksi etäisyydellä 295 – 

490 m tilakeskuksesta sijaitsee kuusi asuinrakennusta, joista yksi on loma-

käytössä. 

 

Etäisyys uudesta lietesäiliöstä lähimpään eteläpuolella sijaitsevaan naapu-

riin tulee olemaan noin 230 m (pihaton laajennusosa välissä). Uusi katettu 

kuivalantala sijoittuu pihattonavetan pohjoispuolelle lähimmästä naapurista 

poispäin. Etäisyys eteläpuolella sijaitsevaan naapuriin on noin 255 m ja 

lounaispuolella sijaitsevaan naapuriin 490 m. Olemassa olevia laakasiiloja 

jatketaan lähimmästä naapurista poispäin siten, että etäisyys laajen-

nusosasta eteläpuoliseen naapuriin on noin 160 m. Suomen tuuliatlaksen 

mukaan vallitsevat tuulet alueella ovat etelän ja lounaan välisiä. 

 

Hakemuksen mukaisen toiminnan eläinyksikkömäärä on noin 4 210,4 

eläinyksikköä. YSL 527/2014 mukaisilla eläinyksiköillä laskettuna laajennus 

on noin 1,87-kertainen. Etäisyysvaatimus tämän kokoiselle eläinsuojalle on 

kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (YM 1/2010) mukaan suotuisis-

sa olosuhteissa noin 350 m, normaaleissa olosuhteissa 380 m ja vaativissa 

olosuhteissa noin 450 m. KHO:n ratkaisukäytännön mukaan hakemus ei 

vastaa uutta hanketta. Etäisyyssuositukset koskevat uusia hankkeita, mutta 

niitä sovelletaan tapauskohtaisesti myös laajennuksiin. Em. ohjeen mukaan 

laajennushankkeiden etäisyyden lähimpään naapuriin tulisi olla vähintään 

100 metriä ja laajentaminen tulisi tapahtua pääasiassa häiriintyvistä koh-

teista poispäin. 
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Hakemusta on muutettu siten, että noin 100 metrin etäisyydellä naapurista 

sijainneessa varastohallissa ei pidetä enää eläimiä vaan kyseinen eläin-

määrä sijoitetaan noin 1,5 kilometrin päähän vuokranavettaan. Tilakeskuk-

seen ei rakenneta uutta lieteallasta eikä kahta uutta laakasiiloa. Olemassa 

olevia laakasiiloja jatketaan lähimmästä naapurista poispäin. Pihaton laa-

jennus ja uudet lantalat sijoittuvat tilakeskuksen pohjoisosaan kauemmas 

lähimmistä naapureista. Naapurit jäävät vallitsevien tuulten yläpuolelle. 

ELY-keskus katsoo, ettei hakemuksen mukaisella toiminnalla ole sellaisia 

vaikutuksia ympäristöön tai naapureihin, etteikö ympäristölupaa voitaisi 

myöntää. 

 

Lannan käsittely 

 

Tilalla on yhteensä käytettävissä lietelannan varastointitilavuutta noin 13 

679 m3 ja kuivalannan varastointitilavuutta noin 4 724 m3. ELY-keskus 

muuttaa aiempaa lausuntoaan enimmäiseläinmäärän vaatiman lietteen va-

rastointitilavuuden osalta. Ympäristölupahakemuksen liitteenä 7.4.2020 

toimitetun toiminnan yleiskuvauksen mukaan kestokuivikkeella olevassa 

poikimakarsinassa on keskimäärin neljä eläintä. Poikimakarsinan eläin-

määrä voidaan vähentää lietteellä olevien lypsylehmien määrästä. Siten 

laajennuksen jälkeisellä eläinmäärällä tulee olla käytettävissään lietteen va-

rastointitilavuutta yhteensä vähintään 8 721 m3 ja kuivalannan varastointiti-

lavuutta 1 899 m3. Lietelannan laskennallista varastointitilavuutta on riittä-

västi hakemuksen mukaisen enimmäiseläinmäärän tarpeisiin sekä puriste-

nesteen, maitohuoneen pesuvesien ja lannanvarastotiloihin kertyvien sa-

devesien varastoimiseen. Myös kuivalannan varastointitilavuus on riittävä. 

 

Hakemuksen mukaan osa lietteestä tullaan mahdollisesti separoimaan. Nit-

raattiasetuksen (1250/2014) mukaan lietelannasta erottuu jakeistettaessa 

neste- ja kuivajae, joille on oltava erilliset varastot. Laskettaessa jakeiden 

vaatimia varastotiloja lähtökohtana on tilalla syntyvä lietelannan määrä. Ja-

keiden määrät ja niiden vaatimien varastojen koot riippuvat jakeistuksessa 

käytetyn laitteen erotustehosta ja raakalietteen ominaisuuksista. Hakemuk-

sen mukaan uusi 1 500 m3:n lietesäiliö pumppauskaivolla on suunniteltu 

separointia varten. Separoitua kuivajaetta varastoitaisiin tulevaisuudessa 

uudessa katetussa 3 023 m3:n kuivalantalassa. 

 

Separointilaitteiston sijoittamisessa tulee huomioida, ettei separoinnista 

saa aiheutua kohtuutonta melu- tai hajuhaittaa eikä valumia ympäristöön. 

 

Separoinnista tulee esittää suunnitelma, joka sisältää tiedot käytettävästä 

separointilaitteistosta, sen erottelutehosta, sijoituspaikasta, toiminta-ajoista 

ja käsiteltävistä lietemääristä sekä niiden varastoinneista ELY-keskukseen 

hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi suunnitelmassa tulee 

esittää arvio ravinteiden jakautumisesta eri fraktioihin sekä arvio laitteiston 

aiheuttamasta melusta ja hajuhaitasta sekä esitys haitallisten vaikutusten 

vähentämiskeinoista. 
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Toiminnanharjoittajan tulee raportoida vuosittain vuosiraportoinnin yhtey-

dessä toteutuneet liete- ja kuivikelannan sekä separoidun kuiva- ja neste-

jakeiden määrät, niiden toimituspaikat, tieto separaattorin käyttöajoista 

(tuntia tai päivää vuodessa), mahdollisista häiriötilanteista sekä tehdyistä 

huolto- ja korjaustoimenpiteistä. 

 

Muut toiminnan riskit 

 

Hakemuksen mukaisen eläinmäärän vaatima lannanlevitysala on 296,1 ha. 

Toiminnanharjoittajalla on hakemuksen mukaan lannanlevitysalaa käytet-

tävissä 353,7 ha, joista hakijan omaa peltoa on 127,52 ha ja vuokrattua 

226,18 ha. Lannanlevitysalaa on riittävästi. ELY-keskus muistuttaa, että 

toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti riittävä määrä lannan levitysalaa 

voimassaolevin sopimuksin. Uudet sopimukset tulee toimittaa valvontavi-

ranomaiselle. 

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaan lannan levitysalan las-

kennassa voidaan ottaa huomioon lannan eri käsittelymenetelmät sekä nii-

den vaikutukset lannan levitysmäärään ja –alaan. Separoitujen neste- ja 

kuivajakeiden ravinnemäärät ja –osuudet riippuvat käytetystä separointi-

menetelmästä. Todellinen lannan levitysalan tarve määräytyy lannasta 

otettavien lanta-analyysien perusteella. Mikäli lietettä separoidaan tilalla, 

hakijan tulee esittää lietteestä separoidun neste- ja kuivajakeen osalta lan-

nan ravinneanalyysiin pohjautuva kertaluonteinen lannanlevityssuunnitelma 

ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle. 

 

Hakija toteaa vastineessaan 1.6.2020, että sillä ei ole kommentoitavaa 

ELY-keskuksen lausuntoon. Suunnitelma separoinnista ja siihen käytettä-

västä laitteistosta voidaan toimittaa ennen separoinnin aloittamista ja sepa-

rointia varten tehdään katettu tila ja lietelaari sen viereen. Hakija toivoo, 

ettei separointia varten tarvitsisi hakea uutta ympäristölupaa.  

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

 

Käsittelyratkaisu 

 

Aluehallintovirasto jättää hakemuksen käsittelemättä kiinteistöllä Saaren-

sivu 145-419-1-650 sijaitsevan etälietesäiliön (2 649 m3) ja vuokranavetan 

osalta (etäisyys tilakeskuksesta noin 1,5 km). Etälietesäiliön ja vuokrana-

vetan sijaintikiinteistön osalta toimivaltainen Ilmajoen kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen on 19.3.2019 antanut ympäristölupapäätöksen ky-

seiselle kiinteistölle. Aluehallintovirasto ottaa huomioon lupaharkinnassa ja 

lupamääräyksissä tiedot etälietesäiliön varastotilavuudesta. 
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Ympäristöluparatkaisu 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää WestMilk Oy:lle ympä-

ristöluvan maidontuotantotoiminnalle ja sen laajentamiselle Ilmajoella kiin-

teistöillä 145-419-7-310 Kaunisto, 145-419-7-83 Hautaneva ja 145-419-7-

27 Kallio tähän päätökseen liitetyn asemapiirroksen (29.3.2018, tarkennuk-

set 24.4.2018, 30.4.2018, 18.9.2018, 15.1.2020 ja 19.3.2020) mukaisesti ja 

annettuja lupamääräyksiä noudattaen.  

 

Ympäristölupa myönnetään siten, että eläinsuojissa voidaan pitää yhteensä 

enintään 346 lypsylehmää, 64 hiehoa (12-24 kk) ja 128 vasikkaa (< 6 

kk). Lypsylehmäpihatossa on tilat enintään 346 lypsylehmälle ja poikima-

karsinalle. Hiehonavetassa on tilat enintään 64 hieholle (12-24 kk) ja 72 

vasikalle (alle 6 kk). Hiehonavetan vieressä olevissa igluissa on tilat enin-

tään 56 vasikalle (alle 6 kk). 

 

Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja sen täydennysten mukaises-

ti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. 

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Eläinsuojien rakenteet, lannan ja jätevesien varastointi, hulevesien 

käsittely ja lietteen separointi 

 

1. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta, säilörehun puristenesteet, maitohuo-

neen pesuvedet ja muut eläinsuojissa muodostuvat pesuvedet sekä lie-

tesäiliöiden sadevedet on varastoitava vesitiiviistä materiaalista tehdyissä 

lietesäiliöissä siten, ettei niitä joudu ympäristöön. Lietesäiliöissä tulee olla 

varastointitilavuutta (12 kk) eläinsuojien lietteille, kattamattomien lieteva-

rastojen sadevesille ja kelluville katteille vähintään 11 295 m3. Varastoti-

lavuuteen voidaan laskea lietekuilujen ja säilörehun puristenestekaivon 

hyötytilavuus. 

 

Uusi 1 500 m3:n lietesäiliö tulee olla käytettävissä ennen lypsylehmäpiha-

ton laajennusosan käyttöönottoa. Käsittelemättömiä WC-vesiä, eläinten 

lääkityksen takia tai terveydellisistä syistä hävitettäviä jätevesiä tai maitoa 

ei saa johtaa lietesäiliöihin. 

 

2. Kuivikelanta ja pilaantunut rehu tulee varastoida vesitiiviistä materiaalista 

rakennetuissa kuivalantaloissa siten, ettei niitä joudu ympäristöön. Kuivi-

kelannan, pilaantuneen rehun ja kattamattoman kuivalantalan sadevesien 

varastointitilavuutta tulee olla yhteensä vähintään 1 655 m3.  

 

Tilakeskuksessa varastohallin päädyllä olevan kattamattoman noin 478 

m3:n kuivalantalan 2 käyttö tulee lopettaa vuoden 2020 loppuun men-

nessä.  
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3. Lypsylehmäpihaton laajennusosan pohjarakenteet ja lietekuilut, rakennet-

tava lietesäiliö, lietteen täyttökaivo ja rakennettavat laakasiilot tulee raken-

taa vesitiiviistä betonimateriaalista maa- ja metsätalousministeriön kysei-

siä rakenteita koskevien rakentamisohjeiden mukaisesti. Myös nykyisten 

eläinsuojien rakenteiden, nykyisen lietealtaan, lietekuilujen sekä laakasiilo-

jen tulee olla rakennettu vesitiiviistä materiaalista maa- ja metsätalousmi-

nisteriön kyseisiä rakenteita koskevien rakentamisohjeiden mukaisesti. 

 
4. Tilakeskuksessa  olevien   lietevarastojen  (lieteallas 7 866 m3, lietesäiliö  

1 500 m3 ja täyttökaivo 144 m3) ja lantaloiden (489, 477 ja 3 023 m3) sekä 

laakasiilojen kuormausalueet tulee olla tiivispohjaista materiaalia (esim. 

betonia tai asfalttia). Eläinsuojien piha- ja kulkutiet, mikäli niitä ei ole asfal-

toitu, tulee pitää riittävän kovapohjaisina. 

 
5. Lietteiden ja kuivikelannan kuljetus- ja levityskaluston pesu tulee suorittaa 

tiivispohjaisella alustalla siten, että pesuvedet otetaan talteen johtamalla 

ne lietesäiliöön tai muuhun erilliseen umpisäiliöön. Lietteiden ja kuivike-

lannan varastointitilat tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain ja samalla 

tulee tarkistaa niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 

Mahdolliset vauriot tulee korjata välittömästi. 

 

6. Tilakeskuksen hulevedet tulee johtaa hulevesikaivoihin siten, että niihin ei 

pääse sekoittumaan lietettä, lantaa, puristenesteitä tai muitakaan ravinne-

pitoisia aineita. Hulevesien ojaan johtaviin purkuputkiin tulee asentaa sul-

kuventtiilit ja näytteenottokaivot, josta voidaan tarvittaessa ottaa vesinäyte 

hulevesien analysointia varten. Hulevesien purkuputket tulee sulkea välit-

tömästi, mikäli hulevesien keräilyalueella tapahtuu vuotoja, jotka voivat ai-

heuttaa ympäristön pilaantumista. 

 
7. Ennen lietteen separoinnin käyttöönottoa on esitettävä suunnitelma Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskukselle tarkistettavaksi vähintään 6 kk ennen sepa-

roinnin aloittamista. 

 

Suunnitelmassa tulee esittää separointilaitteiston piirustukset, sijoituspaik-

ka sekä tiedot käytettävästä laitteistosta, sen erottelutehosta, toiminta-

ajoista, käsiteltävistä lietemääristä, muodostuvien lantajakeiden määristä 

sekä niiden varastoinnista. Suunnitelmaan tulee liittää tiedot laitteiston ai-

heuttamasta melutasosta laitteiston lähistöllä, käytettävistä melunsuo-

jausmenetelmistä sekä hakijan arvio hajuhaitan lisääntymisestä ja esitys 

haitallisten vaikutusten vähentämiskeinoista. Lisäksi hakijan tulee esittää 

arvio ravinteiden jakautumisesta eri fraktioihin. 

 

Separoinnissa käytettävät lannan käsittelyalueet (myös välivarastot) tulee 

varustaa vähintään 200 mm:n ajoluiskalla, mikäli ne ovat katettuja, tai 500 

mm:n ajoluiskalla, mikäli ne ovat kattamattomia. Nestejakeet tulee johtaa 

tiiviisti lietesäiliöön ja kuivajakeet tulee varastoida katetussa kuivalantalas-

sa niin, että niiden 12 kk:n varastointikapasiteetti täyttyy. 

 



18 

 

 

 
Lannan hyödyntäminen 

 

8. Lietelanta, kuivikelanta, säilörehun puristenesteet, maitohuoneen pesuve-

det, ja rehujätteet tulee hyödyntää pellolla lannoitteena. Niitä voidaan toi-

mittaa myös ympäristöluvan omaavaan laitokseen, jos ennen luovutusta 

esitetään valvontaviranomaiselle voimassa oleva luovutussopimus. 

 

Lietteen ja kuivikelannan levitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla jatkuvasti 

käytettävissä ympäristölupahakemuksen mukaiseen toimintaan vähintään 

296,1 ha.  

 

Peltopinta-alassa tulee lisäksi ottaa huomioon talousvesikaivojen, valta-

ojien ja vesistöjen varsille jätettävien suojavyöhykkeiden/-kaistojen vaati-

mat pinta-alat. 

 

Mikäli lietettä separoidaan, hakijan tulee esittää lietteestä separoidun nes-

te- ja kuivajakeen osalta lannan ravinneanalyysiin pohjautuva kertaluontei-

nen lannanlevityssuunnitelma Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvonta-

viranomaiselle. 

 

9. Lietteen, kuivikelannan, pesuvesien ja puristenesteiden kuormaus ja kulje-

tus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa käyttäen siten, 

että niitä ei joudu ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai pohjaveteen ja ettei 

siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasitusta naapureille. Mikäli kuljetusrei-

tille pääsee putoamaan lietettä tai lantaa, tulee kuljetuksen keskeyttää ja li-

kaantuneet alueet puhdistaa viipymättä. 

 

10. Pohjavesialueella sijaitseville pelloille ei saa levittää lietelantaa, pesuvesiä, 

säilörehun puristenesteitä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitet-

ta, ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai muiden vastaavien luo-

tettavien selvitysten perusteella osoita, että siitä ei aiheudu pohjavesien pi-

laantumisvaaraa.  

 
Kuivalantaa ei levitetä pohjavesialueen muodostumisalueelle, mutta levitys 

on sallittua pohjavesialueen rajan ja pohjavesialueen muodostumisalueen 

väliselle reunavyöhykkeelle sijoittuville pelloille, kun levitys tapahtuu kevääl-

lä ja kuivalanta mullataan välittömästi. 

 
Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jä-

tettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippu-

en vähintään 30-100 m levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lietteellä tai kui-

valannalla. Kasvinsuojeluaineita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet 

soveltuvat pohjavesialueen viljelyyn. 

 
11. Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että lietteen ja kuivikelannan vas-

taanottajat ovat tietoisia siitä, mitä lannan levityksestä on määrätty tässä 

päätöksessä ja eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien pääs-

töjen rajoittamisesta koskevassa valtioneuvoston asetuksessa 

(1250/2014). 



19 

 

 

 
 

Hajuhaittojen vähentäminen 

 

12. Tilakeskuksessa sijaitsevat lietevarastot (lieteallas 7 866 m3, lietesäiliö 

1500 m3 ja lietteen täyttökaivo 144 m3) on pidettävä katettuina vähintään 

10 cm:n vahvuisella kelluvalla katteella (turve tms. materiaali). Lietevaras-

tot ja lietteen täyttökaivo tulee täyttää alakautta. Kelluvan katteen pysyvyyt-

tä tulee tarkkailla ja tarvittaessa sen pysyvyys koko lietepinnalla tulee var-

mistaa tuulisuojauksella tai muulla vastaavalla tavalla. 

 

13. Eläinsuojien poistoilma tulee johtaa ulos rakennusten kattoharjan kautta 

hakemuksen mukaisesti. Eläinten valkuaisruokinta tulee pyrkiä optimoi-

maan niin, että liete- ja kuivikelantaan joutuvien typpiyhdisteiden määrä 

voidaan pitää mahdollisimman vähäisenä. Eläinsuojien sisätilat on pidet-

tävä siistinä ja sisäilman lämpötila mahdollisimman alhaisella tasolla. 

Eläinsuojien, lietevarastojen, kuivikelantaloiden, laakasiilojen ja säilörehun 

puristenestesäiliön ympäristö sekä kulkutiet on pidettävä hyvässä ja siis-

tissä kunnossa. 

 
14. Liete- ja kuivikelannan levityksestä ei saa aiheutua kohtuutonta hajuhait-

taa tai muutakaan haittaa levitysalojen välittömässä läheisyydessä asuvil-

le. Lietelannan levityksessä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä sijoit-

tavaa levitintä. Eläinsuojista alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevilla pelto-

lohkoilla muualle kuin kasvustoon levitettävän liete- ja kuivikelannan mul-

taaminen tulee suorittaa neljän tunnin kuluessa levityksestä. Levitysajan-

kohta tulee valita niin, että naapurustolle aiheutuva haitta on mahdollisim-

man vähäinen. Liete- ja kuivikelannan levitystä juhlapyhinä tulee välttää. 

 
Säilörehun varastointi 

 

15. Säilörehun varastoinnista ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien tai maape-

rän pilaantumista. Säilörehun peittäminen on tehtävä huolellisesti. Säilö-

rehun puristenesteet on kerättävä talteen katettuun ja vesitiiviiseen um-

pisäiliöön ja johdettava tai pumpattava lietesäiliöön tai ne tulee levittää 

kasvukauden aikana peltoon. Umpisäiliön täyttymistä tulee tarkkailla 

säännöllisesti ylivuotojen estämiseksi. Rehujätteet tulee varastoida kuiva-

lantalassa ja käyttää lannoitteena pelloilla. 

 
Meluhaitan vähentäminen 

 
16. Tilakeskuksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa melulle altistuvien 

asuin- tai loma-asuntokiinteistöjen piha-alueilla ylittää päiväaikaan klo 07-

22 keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) ja yöaikaan klo 22-07 keskiäänitasoa 50 

dB (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mit-

taus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun 

melutasoon. 

 

Lietelannan, kuivikelannan, eläinten ja rehujen kuljetukset tulee pyrkiä jär-

jestämään arkipäivisin (ma-pe) klo 6-22 välisenä aikana. 
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Jätteet, eläinjätteet sekä haittaeläinten ja kärpäshaittojen torjunta 

 

17. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vä-

hän. Jätteet on lajiteltava ja säilytettävä erillään toisistaan. Jätteet on va-

rastoitava siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, 

maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ym-

päristölle.  

 

Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet kuten muovi, paperi, pahvi, metalli ja lasi, 

tulee lajitella ja toimittaa ensisijaisesti kierrätykseen tai muuhun keräys-

paikkaan alueellisten jätehuoltomääräysten (Lakeuden jätelautakunta) 

mukaisesti. Hyötykäyttöön kelpaamattomat tavanomaiset jätteet on toimi-

tettava hyväksyttyyn keräyspaikkaan alueellisten jätehuoltomääräysten 

mukaisesti. 

 

Mikäli kaatopaikalle aiotaan toimittaa muuta kuin yhdyskuntajätteeksi luo-

kiteltavaa jätettä, on jätteen kaatopaikkakelpoisuus selvitettävä kaatopai-

koista annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) mukaisesti ja asias-

ta on etukäteen sovittava kaatopaikan hoidosta vastaavan kanssa. 

 

18. Vaaralliset jätteet kuten öljyt, öljynsuodattimet, akut ja loisteputket sekä 

käyttökelvottomat lääkkeet ja torjunta-aineet, on säilytettävä tarkoitukseen 

soveltuvassa katetussa varastopaikassa, josta mahdolliset valumat voi-

daan kerätä talteen. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa paikkaan, jolla on 

ympäristölupa niiden vastaanottamiseen.  

 

19. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa hake-

muksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun laitokseen, jolla on ympä-

ristölupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Ruhojen ja muun eläinjätteen pit-

käaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi tulee jär-

jestää siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa, hajuhaittaa tai epäsiisteyttä. 

Eläinjätettä ei saa haudata maahan. 

 

Jos eläinjätettä varastoidaan pakkasjaksolla 3 vrk tai pidempään ja muuna 

aikana yli 2 vrk, tulee varastoinnin tapahtua tiiviissä, jäähdytettävissä ole-

vassa raatokontissa tai muussa vastaavassa ruhojen kylmäsäilytykseen 

tarkoitetussa paikassa. Mikäli ruhoja varastoidaan vain lyhytaikaisesti (alle 2 

vrk), tulee sen tapahtua tiiviillä alustalla ja ruhot tulee peittää sateelta ja 

haittaeläimiltä. Varastointipaikka tulee olla varjoinen, jos sitä ei ole sijoitettu 

sisätiloihin. 

20. Haittaeläinten kuten rottien esiintymistä on ehkäistävä mm. pitämällä tila-

keskuksen alue siistinä ja tarvittaessa haittaeläimiä on torjuttava. Tarvitta-

essa kärpäshaittoja on vähennettävä käyttämällä ainakin kesäaikana 

eläinsuojissa kärpäshaittojen torjuntaan soveltuvia kemiallisia ja/tai biolo-

gisia keinoja. 
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Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi 

 

21. Kemikaalit ja öljytuotteet on varastoitava siten, ettei varastoinnista aiheudu 

maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympä-

ristölle. Öljytuotteet ja vaarallisiksi luokitellut kemikaalit tulee säilyttää luki-

tussa, katetussa tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset valumat 

voidaan kerätä talteen. Kemikaalien ja öljytuotteiden säilytykseen käytettä-

vien säiliöiden ja astioiden tulee olla kannellisia ja niissä tulee olla asianmu-

kaiset merkinnät sisällöstä.  

Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen varastointiin. 

Tankkauskäytössä olevien polttonestesäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia 

tai sijoitettuina tiiviiseen suoja-altaaseen siten, että mahdolliset polttoai-

nevuodot eivät pääse maaperään. 9000 litran polttonestesäiliön suoja-

allas tulee kunnostaa tiiviiksi 30.6.2021 mennessä.  

Tankkauskäytössä olevien polttonestesäiliöiden tulee olla varustettuja yli-

täytön estävällä järjestelmällä ja laponestolaitteella tai vastaavilla laitteilla. 

Polttoainesäiliöiden täyttö- ja tankkauspaikat tulee päällystää tiiviillä pin-

noitteella esim. betonilla tai asfalttibetonilla 30.6.2021 mennessä. Säili-

öiden laitteet tulee lukita tankkausten väliaikoina ja säiliöt tulee pitää hyväs-

sä kunnossa.  

Varastointipaikan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä imeytysturvetta 

tai vastaavaa materiaalia mahdollisten vuotojen imeyttämistä varten. Vahin-

kotapauksista tulee ilmoittaa välittömästi hätäkeskukselle.  

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 

 
22. Eläinsuojien, lietesäiliöiden, täyttökaivon, kuivikelantaloiden, laakasiilojen ja 

säilörehun puristenestekaivojen rakenteita sekä polttonestesäiliöitä ja jäte-

huoltotiloja tulee tarkkailla riittävän usein. Mikäli rakenteissa tai laitteissa 

havaitaan vaurioita tai toimintaongelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai 

haittojen syntymiseen, on ne välittömästi korjattava. 

23. Peltoon levitettävästä lietteestä ja kuivikelannasta sekä mahdollisista sepa-

rointijakeista tulee tehdä lanta-analyysit liukoisen typen, kokonaistypen ja 

kokonaisfosforin määrittämiseksi vähintään viiden vuoden välein. 

 

24. Eläinsuojien toiminnasta tulee pitää kirjaa ainakin seuraavien asioiden 

osalta ja niitä koskevat tiedot tulee raportoida vuosittain: 

• eläinmäärät eläinsuojittain (erikseen lypsylehmät, hiehot 12-24 kk, 

lehmävasikat 6-12 kk ja vasikat alle 6 kk) 

• toiminnassa muodostuvan lietteen ja kuivikelannan sekä pesuvesien 

määrä (m3/vuosi) 

• lietelannan ja kuivikelannan, separoinnin kuiva- ja nestejakeiden  

sekä pesuvesien määrät, toimituspaikat tai vastaanottajat sekä -

ajankohdat 
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• tiedot separointilaitteiston käyttöajoista (tuntia tai päivää vuodessa), 

mahdollisista häiriötilanteista sekä tehdyistä huolto- ja 

korjaustoimenpiteistä 

• mahdolliset sopimukset lannan toimittamisesta ympäristöluvalliseen 

laitokseen 

• uudet tai muuttuneet lietteen ja kuivikelannan levitykseen käytettävät 

peltoalat, kartat ja sopimukset 

• viimeisimmän lanta-analyysin tulokset 

• kuolleiden eläinten määrä (kpl/vuosi tai t/vuosi), toimituspaikat ja 

ajankohdat 

• tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä 

sekä toimituspaikoista ja kopiot mahdollisista siirtoasiakirjoista 

• tiedot toiminnan kannalta merkittävistä häiriötilanteista tai muista 

poikkeuksellisista tilanteista 

 

Kirjanpitotietojen tulee olla valvontaviranomaisen tarkastettavissa ja tietoja 

on säilytettävä tilalla vähintään kuusi vuotta. 

 

Toimintaa koskevat tiedot (vuosiraportti) tulee lähettää valvontaviranomai-

selle vuosittain helmikuun loppuun mennessä, ellei valvontaviranomai-

nen toisin määrää. Vuosiraporttitiedot on toimitettava ensisijaisesti ympä-

ristönsuojelun tietojärjestelmään soveltuvassa muodossa.   

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet  

 
25. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheutta-

neet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi il-

moitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvontaviranomaiselle ja Il-

majoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on 

välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi 

sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi.  

Paras käyttökelpoinen tekniikka 

 
26. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimialansa erityisesti ym-

päristön kannalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja va-

rauduttava tällaisen tekniikan käyttöönottoon. Erityisesti toiminnanharjoitta-

jan tulee seurata hajupäästöjen vähentämiseen liittyvän parhaan käyttökel-

poisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava sen käyttöönottoon.  

 

Lantavarastoihin, lannankäsittelyjärjestelmiin ja säilörehun varastointiin liit-

tyvää uutta käyttökelpoista tekniikka on otettava soveltuvin osin käyttöön 

jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
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Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

 
27. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapahtuvista 

olennaisista eläinmäärään, tuotantoon tai ympäristön pilaantumisriskiin liit-

tyvistä muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta, toiminnanharjoittajan 

vaihtumisesta tai muista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista hy-

vissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä Etelä-Pohjanmaan ELY-

keskukselle. Mikäli toiminta muuttuu tai laajenee olennaisesti, on toiminnal-

le haettava uusi ympäristölupa. 

 

Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista esitet-

tävä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle yksityiskohtainen suunnitelma ve-

siensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopet-

tamisen jälkeisistä toimista. 

Käyttöönottoilmoitus 

 

28. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle rakennettavan 

lypsylehmäpihaton laajennuksen ja rakennettavan lietesäiliön, täyttökaivon 

ja uuden lantalan sekä hulevesien tarkkailukaivojen valmistumisesta vii-

meistään 30 vrk ennen käyttöönottoa. 

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Käsittelyratkaisun perustelut 

 

Aluehallintovirasto katsoo, että hakemuksessa esitetty etälietesäiliö (2 649 

m3) ja vuokraeläinsuoja kiinteistöllä 145-419-1-650 Saarensivu eivät muo-

dosta eläinsuojien kanssa sellaista ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momen-

tin kohdassa 3 ja 41 §:ssä tarkoitettua teknistä tai toiminnallista yhteyttä, 

että niiden ympäristövaikutuksia olisi tarpeen tarkastella yhdessä. Tilakes-

kuksen eläinsuojien ja etälietesäiliön sekä vuokraeläinsuojan keskinäisten 

etäisyyksien (noin 1,5 km) vuoksi niistä ympäristössä aiheutuvat vaikutuk-

set eivät kohdistu samaan alueeseen. 

 

Luvan myöntämisen edellytykset  

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myönne-

tään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojal-

la annettujen asetusten vaatimukset. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen 

edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto-

jen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdas-

sa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaan-

tumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhan-

kinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran-
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tumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista anne-

tun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-

heuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toi-

minnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei 

saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa 

maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toi-

minnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tar-

koitukseen. 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiin-

teistöä tai rakennusta ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuval-

le tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuu-

tonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, kuten esimerkiksi pölystä, 

hajusta tai melusta. Saman lainkohdan toisen momentin mukaan on rasi-

tuksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuh-

teet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasi-

tuksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava 

tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi muun muassa pääs-

töistä, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan si-

jainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä 

sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä sekä toimista häiriö- 

ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 

momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun 

muassa päästöjen, toiminnan ja jätehuollon tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten tarkkailusta. 

 

Eläinsuojien laajennukset voimassaolevaan ympäristölupaan ja voimassa-

olevan ympäristöluvan mukaisiin eläinmääriin nähden 

 

Hakemus koskee toiminnan laajentamista siten, että olemassa olevaa lyp-

sylehmäpihattoa pidennetään noin 48 metriä kaakkoon. Pihattoon (nykyi-

nen eläinmäärä 162 lypsylehmää) tulee tilat enintään 346 lypsylehmälle ja 

poikimakarsinalle. Lypsylehmäpihaton länsipuolella olevaan hiehonavet-

taan (nyt 64 hiehoa ja 30 vasikkaa) sijoitetaan enintään 64 hiehoa (12-24 

kk) ja 32 vasikkaa (alle 6 kk). Hiehonavetan etupihalle tulee neljä iglua (nyt 

28 vasikkaa), joissa on tilaa enintään 56 vasikalle (alle 6 kk).  

 

Tilakeskuksessa on lisäksi eläinsuojakäytössä oleva varastohalli, jossa pi-

detään enintään 50 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 40 vasikkaa (alle 6 kk) vuo-

den 2020 loppuun saakka. Varastohallin käyttö eläinsuojana on kielletty jo 

21.12.2009 myöntämässä ympäristöluvassa. Tällä päätöksellä ei muuteta 

tätä kieltoa. 
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Laajennettavan pihattonavetan laajennusosa suuntautuu lähemmäs lähintä 

naapuria etäisyyden lyhentyessä noin 210 metristä noin 190 metriin. Lä-

himmän naapurin etäisyys varastohalliin on noin 105 metriä. Uuden kuiva-

lantalan etäisyys lähimpään naapurin asuinrakennukseen (hakijan omista-

ma, vuokralla) on noin 180 metriä ja muuhun naapurin asuinrakennukseen 

noin 290 metriä.  

 

Lupaharkinta ja ratkaisun perustelut 

 

Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle mai-

dontuotantotoiminnalle ja sen laajentamiselle, koska eläinsuojien toiminta 

voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla an-

nettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon annetut 

lupamääräykset.  

 

Toiminta ei sijoitu asemakaava-alueelle. Eläinsuojat ja lannan varastointiti-

lat eivät sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla 

pohjavesialueella. 

 

Luvan myöntämisen edellytykset on ratkaistu Länsi-Suomen ympäristö-

keskuksen 21.12.2009 antamassa lupapäätöksessä enintään 160 lypsy-

lehmän, 100 hiehon ja 70 vasikan (alle 6 kk) osalta, mikä vastaa 1 386 

eläinyksikön eläinsuojaa. Hakemus koskee nyt enintään 346 lypsylehmän, 

64 hiehon (12-24 kk) ja 88 vasikan (< 6 kk) eläinsuojien tilakeskusta, mikä 

vastaa 2 534 eläinyksikön eläinsuojien kokonaisuutta.  

 

Verrattaessa tilan tulevaa eläinmäärää nykyisen ympäristöluvan mukai-

seen eläinmäärään (1 022 ey), laajennettu toiminta on noin 1,8 -kertainen. 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 liitteen 4 mukaan uu-

sien kotieläinsuojien vähimmäissuositusetäisyys häiriintyvästä kohteesta 

on hakemuksen mukaisella eläinmäärällä (2 534 eläinyksikköä) suotuisis-

sa olosuhteissa 350 m, normaaleissa olosuhteissa 380 m ja vaativissa 

olosuhteissa 450 m.  

 

Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee noin 105 metrin etäisyydellä haki-

jan varastohallista, jossa pidetään vasikoita ja lehmävasikoita vuoden 

2020 loppuun saakka. Vuoden 2021 alusta lähintä naapuria lähin eläin-

suoja on hiehonavetta ja sen avolantala noin 150 m etäisyydellä. Pihatto-

navetan laajennuksen valmistuttua sen etäisyys lähimpään naapurin 

asuinrakennukseen on noin 190 metriä. Pihattonavetan laajennus suun-

tautuu hieman nykyistä pihattonavetan osaa lähemmäs naapuria.  

 

Laajennushankkeissa suojaetäisyyksiksi lähimpiin häiriintyviin kohtaisiin 

voidaan hyväksyä jonkin verran lyhyemmät etäisyydet kuin uusissa tai uu-

teen toimintaan rinnastettavissa hankkeissa. Etäisyyksien mittaukset pe-

rustuvat Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelun karttaohjelmaan. 
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Tilakeskukseen rakennettava uusi katettu kuivalantala sijoittuu noin 250 

m:n etäisyydelle eteläpuolella olevasta naapurista ja noin 180 m:n etäi-

syydelle luoteispuolen naapurista (hakijan omistuksessa, vuokralla) ja noin 

290 m:n etäisyydelle pohjoispuolella olevasta naapurista. 

 

Luvassa on annettu hajuhaittojen vähentämiseksi määräykset mm. lieteal-

taan (7 866 m3), lietesäiliön (1 500 m3) ja lietteen täyttökaivon täyttämises-

tä alakautta/lietepinnan alapuolelta ja niiden pitämisestä katettuna kellu-

valla katteella. Lähintä naapuria lähin eläinsuoja on määrätty poistettavak-

si käytöstä, samoin sen yhteydessä oleva avolantala. Kuivalantalat on 

määrätty pidettäviksi katettuina kiinteällä katteella. Tuorerehun laakasiilo-

jen laajennus sijoittuu vähintään 150 m:n etäisyydelle lähimmästä naapu-

rista. 

 

Ottaen huomioon eläinsuojien eläinmäärä ja eläinsuojien sijaintipaikan ym-

päristö, toiminta ei todennäköisesti aiheuta yksinään eikä alueen muiden 

eläinsuojien kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten 

luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vai-

kutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Ympäristöluvan myöntäminen 

ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta tai haitatonta. 

 

Ratkaisussa on otettu huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-

Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021 

ja Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelma 2016-2021. 

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Eläinsuojien rakenteita, lannan ja jätevesien varastointia, hulevesien käsit-

telyä ja lietteen separointia koskevat lupamääräykset 1-7 

 

Eläinsuojan pohjarakenteiden ja lannan varastointitilojen vesitiiveys on 

tarpeen pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. Valtioneuvos-

ton asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta (1250/2014) 7 § 1 momentti edellyttää, että lannan varas-

tointitilat, lantakourut ja muut lannan johtamiseen tarkoitetut rakenteet ovat 

vesitiiviitä. Asetuksen 3 §:n 26 kohdan määritelmän mukaan vesitiiviillä ra-

kenteella tarkoitetaan rakenteita, jotka estävät lannan sekä virtsan ja mui-

den nesteiden joutumisen maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin. 

 

Vaadittavan 12 kk:n varastointitilavuuden laskennassa käytetyt lantaker-

toimet ja sadevesimitoitus perustuvat maa- ja puutarhataloudesta peräisin 

olevien päästöjen rajoittamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen 

(1250/2014). Muut varastointitilavuuslaskelmissa käytetyt kertoimet perus-

tuvat ympäristöministeriön v. 2010 julkaisemaan kotieläintalouden ympäris-

tönsuojeluohjeeseen. 
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Tilalla muodostuu lietelantaa yhteensä 8 823 m3 kun lietelantaa lasketaan 

muodostuvan 25,5 m3 lypsylehmää kohden vuodessa. Eläinsuojien pesu-

vedet on huomioitu lantakertoimissa. Tarvittavassa lietesäiliötilavuudessa 

on lisäksi huomioitu säilörehun puristenesteitä 300 m3, maitohuoneen pe-

suvesiä 550 m3, koska tila on korkeatuottoinen (maidontuotanto > 8 500 

kg lypsylehmää kohden vuodessa).  

 

Lietealtaaseen (7 866 m³) ja lietesäiliöön (1 500 m³) kertyville sadevesille 

ja niiden kelluvalle katteelle tarvitaan varastointitilavuutta yhteensä 1 598  

m³. Sade- ja sulamisvesien laskennallinen määrä on arvioitu avoimissa lie-

tevarastoissa kertomalla lietesäiliön pinta-ala 0,5 metrillä ja lisäksi kellu-

valle katteelle on varattu 0,1 m x avoimen säiliön pinta-ala (m2). Lietteitä, 

puristenesteitä, maitohuoneen jätevesiä ja lietesäiliöiden ja avoimen kui-

valantalan (käytössä vuoden 2020 loppuun) sadevesiä muodostuu siten 

yhteensä noin 11 295 m3. Kun avoin kuivalanta poistuu käytöstä, piene-

nee sadevesien määrä laskennallisesti noin 24 m3, joten tarvittava lieteva-

rastotilavuus on tämän jälkeen noin 11 271 m3. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista 

ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019) kieltää eläinsuojan sosiaalitilo-

jen käymäläjätevesin, samoin kuin eläinten lääkityksen takia tai terveydelli-

sistä syistä hävitettävien jätevesien ja maidon johtamisen lietelantalaan tai 

virtsasäiliöön. 

 

Hakijalla on lietelannan varastointitilavuutta käytettävissä yhteensä noin 13 

678 m3 kun lietekuilut ja etävuokralietesäiliö otetaan huomioon. Lietteen va-

rastointitilavuutta on riittävästi eläinsuojien tarpeeseen nähden.  

 

Hiehonavetasta, vasikkaigluista ja lypsylehmäpihaton poikimakarsinasta 

muodostuu kuivikelantaa yhteensä noin 1 655 m3/v, kun sitä muodostuu 

laskennallisesti 13,4 m3 hiehoa kohden, 6,1 m3 vasikkaa kohden ja 28,6 

m3 poikimakarsinan lypsylehmää kohden. Pilaantunut rehu varastoidaan 

lantaloissa. Tilalla on käytettävissä kuivikelannan ja pilaantuneen rehun 

varastointiin noin 4 731 m3 lantalatilavuutta, joten tilavuus on riittävä. Hie-

honavetan kestokuivikepohjien varastotilavuutta ei voida laskea varastoti-

lavuuteen, koska ne tyhjennetään usein. 

 

Varastohallin päädyllä olevan lantalan käyttö lannan varastointiin on tar-

peen lopettaa, koska kyseisen avolantalan etäisyys lähimpään eteläpuo-

lella olevaan naapuriin on noin 120 metriä. Lantalan vieressä olevan va-

rastohallin käyttö eläinsuojana päättyy vuoden 2020 aikana ja uuden kui-

vikelantavaraston valmistuessa hakijalla on runsaasti katettua kuivalanta-

varastotilavuutta, joten lannan varastointi kyseisessä avolantalassa ei ole 

tarpeen ja lannan varastointi avolantalassa voi aiheuttaa haju- ja kär-

päshaittoja lähimmälle naapurille.  
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Lietevarastojen ja kuivalantaloiden kuormausalueiden kovapohjaisuuden 

vaatimus perustuu eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 

päästöjen rajoittamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen 

1250/2014. Kuormausalueiden tiivispohjaisuuden vaatimus (esim. asfaltti 

tai betoni) on tarpeen suurien liete- ja lantamäärien vuoksi. 

 

Ennen lietteen separoinnin käyttöönottoa valvontaviranomaiselle esitettä-

vä suunnitelma on tarpeen separoinnin asianmukaisen toteuttamisen val-

vonnan kannalta. Separoinnin aikana on huolehdittava erityisesti siitä, että 

lantajakeita ei pääse leviämään ympäristöön. 

 

Lannan hyödyntämistä koskevat lupamääräykset 8-11 

 

Vaatimus lannan levitykseen tarvittavasta peltopinta-alasta perustuu ym-

päristöministeriön ohjeeseen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 

1/2010. Vaatimus peltoalan vähimmäispinta-alasta perustuu karjanlannan 

keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljakasvien keskimääräiseen 

hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen. Kotieläintalouden ympäris-

tönsuojeluohjeen mukaan peltoa tarvitaan vähintään yksi hehtaari 1,3 lyp-

sylehmää, 3,5 hiehoa ja 11 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa kohden. Hakemuk-

sen mukaisella eläinmäärällä tarvitaan siten peltoa lannanlevitykseen vä-

hintään 296,1 ha. Toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävästi pelto-alaa 

(noin 327 ha) lannanlevitystä varten ylilannoituksen ja ravinteiden huuh-

toutumisriskin ehkäisemiseksi.  

 

Lietteen separoinnissa muodostuvien jakeiden sisältämät ravinnemäärät 

on  tarpeen selvittää ja lannoitus on tarpeen suunnitella ravinnemäärien 

perusteella, joten kertaluonteinen lannanlevityssuunnitelma ELY-

keskuksen valvontaviranomaiselle on tarpeen. 

 

Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa eräiden maa- ja puutarhatalou-

desta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta koskevan valtioneuvoston 

asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Viljavuusanalyysiin, lannan ravinnesi-

sältöön ja kasvien todelliseen ravinnetarpeeseen perustuvat levitysmäärät 

vähentävät ylilannoitusriskiä ja sen myötä ylimääräisten huuhtoutumiselle 

alttiiden ravinteiden määrää maassa. Lietteen, lannan ja pesuvesien käyt-

töä pohjavesialueilla on rajoitettu pohjavesien pilaantumisriskin ehkäise-

miseksi. 

 

Hajuhaittojen vähentämistä koskevat lupamääräykset 12-14 

 

Hajuhaittojen vähentämistä koskevat määräykset on annettu eräistä 

naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin perusteella. Tilakeskuk-

sessa sijaitsevat lietevarastot on määrätty pidettäväksi katettuina kelluvalla 

katteella sekä täytettäviksi alakautta ja kuivalantavarastot pidettäviksi katet-

tuina kiinteällä. Lietevarastojen kattaminen kelluvalla katteella ja täyttämi-

nen lietepinnan alapuolelta on tarpeen myös ammoniakkipäästöjen vähen-

tämiseksi.  
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Eläinsuojien hajupäästöt laimenevat parhaiten, kun poistoilma johdetaan 

ulos eläinsuojien katolla sijaitsevien poistoilmahormien tai kattoharjan 

kautta. Lietteen ja lannan sisältämien hajuhaittoja aiheuttavien kaasujen 

muodostumista voidaan vähentää myös pitämällä eläinsuojat viileänä se-

kä eläinsuojien, lantalan, lietesäiliöiden ja säilörehun varastointitilojen ym-

päristö hyvässä ja siistissä kunnossa. 

 

Alle 500 metrin etäisyydellä eläinsuojista sijaitsevat pellot ovat samalla 

toiminta-alueella eläinsuojien kanssa. Kyseisten peltojen lannan levityk-

sen ympäristövaikutuksia on teknisen ja toiminnallisen yhteyden takia tar-

peen tarkastella yhdessä eläinsuojatoiminnan ympäristövaikutusten kans-

sa. Eläinsuojista alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevilla pelloilla liete- ja 

kuivikelannan multaaminen neljän tunnin kuluessa levityksestä on tarpeen 

hajuhaittojen vähentämiseksi. 

 

Säilörehun varastointia ja melua koskevat lupamääräykset 15-16 

 

Määräykset säilörehun ja rehujätteen varastoinnista sekä puristenesteiden 

johtamisesta ovat tarpeen pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäise-

miseksi ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Puristeneste on ravinnepitoista, 

minkä vuoksi mahdollinen puristeneste tulee ottaa talteen ja levittää lannan 

mukana peltoon lannoitteeksi.   

 

Melulle asetetut raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 

melutason ohjearvoja. Tilakeskuksen alueelle mahdollisesti sijoittuvan se-

parointilaitteiston melu ei myöskään saa ylittää raja-arvoja, joten sen me-

lunsuojauksesta on tarvittaessa huolehdittava melun leviämisen estämisek-

si. Määräys lietelannan, kuivikelannan, eläinten ja rehujen kuljetuksista on 

annettu liikenteestä aiheutuvien meluhaittojen vähentämiseksi.  

 

Jätteitä ja eläinjätteitä sekä haittaeläinten ja kärpäshaittojen torjuntaa kos-

kevat lupamääräykset 17-20 

 

Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnanharjoittaja 

on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden 

asianmukaisesta varastoinnista sekä maaperän ja pinta- tai pohjavesien 

pilaantumisen estämisestä. Toiminnanharjoittajan on myös huolehditta-

va jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jät-

teiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden 

ja hyötykäyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista 

jätteistä ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan eläin-

ten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsittelylai-

toksessa. Eläinruhojen ja muun eläinjätteen varastointia ja käsittelyä kos-

keva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja hajuhaittojen ehkäise-

miseksi. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaan ruhojen varas-
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tointipaikan lämpötilan tulee olla jäähdytetty (suosituslämpötila enintään 6 

°C), mikäli ruhoja varastoidaan sulan maan aikana yli kaksi vuorokautta tai 

pakkasjakson aikana yli kolme vuorokautta. 

 

Haittaeläinten torjunta ja kärpäshaittojen vähentäminen ovat tarpeen mm. 

asutukselle aiheutuvan viihtyvyyshaitan vähentämiseksi. 

 

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskeva lupamääräys 21 

 

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia sekä polttonestesäiliöiden 

tankkaus- ja täyttöpaikan tiivistämistä koskevat määräykset on annettu 

maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin ehkäisemiseksi.  

 

Toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset 

22-24 

 

Tarkkailemalla säännöllisesti lantavarastojen, polttonestesäiliöiden ja nii-

den tankkausalueen sekä jätehuoltotilojen kuntoa voidaan varmistua niiden 

tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vaurioiden il-

maannuttua.  

 

Lanta-analyysien avulla ravinteet saadaan kohdennettua pelloille oikein ja 

vältetään ylilannoitus. Eläinsuojan toimintaa koskevat kirjanpito- ja rapor-

tointivelvoitteet on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin turvaa-

miseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Toiminnan ja sen päästöjen luotetta-

va arviointi edellyttää riittävän yksityiskohtaista kirjanpitoa. Myös jätelain 

mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- ja kirjanpitovelvollisuus. 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskeva lupamääräys 25 

 

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomais-

ten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteutta-

miseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. 

Häiriötilanteisiin katsotaan liittyvän ympäristön pilaantumisen ja 

terveyshaitan riski.  

 

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskeva lupamääräys 26 

 

Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristö-

vaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämis-

mahdollisuuksista. Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoi-

nen tekniikka kehittyy vähitellen ja sitä tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai 

jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan vuoksi vähentää olen-

naisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. 
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Toiminnan muuttamista ja lopettamista koskeva lupamääräys 27 

 

Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle toiminnassa 

tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai tuotantosuunnan muut-

tamisesta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava myös muista valvonnan 

kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viranomainen 

tarkastelee muutoksen vaikutuksia nykyisessä luvassa annettuihin määrä-

yksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa.  

 

Käyttöönottoilmoitusta koskeva lupamääräys 28 

 

Käyttöönottoilmoitus on määrätty valvonnallisista syistä. Ilmoitus voidaan 

tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti.  

 

VASTAUS LAUSUNNOSSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Aluehallintovirasto on huomioinut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Il-

majoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto on otettu huomi-

oon ratkaisusta ja lupamääräyksistä 1 - 3, 7, 8, 12, 13, 15 - 20, 23 ja 24 il-

menevällä tavalla.  

 

LUVAN VOIMASSAOLO  

 

Päätöksen voimassaolo 

 

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu 

päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olen-

nainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa.  

 

Korvattavat lupapäätökset 

 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Länsi-Suomen ympäristökes-

kuksen 21.12.2009 myöntämän ympäristöluvan (dnro LSU-2009-Y-359) 

kokonaisuudessaan. 

 

LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN 

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän 

lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia 

säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tä-

män päätöksen estämättä noudatettava.  

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Toimintaa ei saa aloittaa nykyistä laajempana ennen kuin tämä päätös on 

lainvoimainen. 
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  

 

Ympäristönsuojelulaki 5 §, 11 §, 12 §, 16-17 §, 27 §, 29 §, 34 §, 41 §, 48-

49 §, 52-53 §, 58 §, 62 §, 70 §, 170 §, 190-191 §, 198 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 §, 8 §, 11-15 §, 23 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 

Jätelaki 8 §, 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, 120-122 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä 4 §, 7-9 §, 24 § 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin ole-

vien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 

  

LISÄKSI ON OTETTU HUOMIOON 

 

Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010 

 Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (Suomen ympäristö 

564) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi 

tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuottei-

den terveyssäännöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu ko-

mission asetus (142/2011) 

 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 9 524,25 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin valtion 

talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.  

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä peri-

tään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion mak-

superustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneuvoston 

asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. Aluehallinto-

virastojen maksuista vuonna 2017 annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1353/2016) liitteenä olevan maksutaulukon mukaan hakemuksen mukai-

sen uuden eläinsuojan käsittelystä perittävä maksu on 14 110 euroa. 

 

Toiminnan olennaista muuttamista koskevan lupahakemuksen käsitte-

lystä perittävä maksu on 50 % taulukon mukaisesta maksusta, joten kä-

sittelymaksu on 7 055 euroa. Maksu on peritty 35 % korkeampana, kos-

ka työmäärä on ollut suurempi kuin toiminnan muuttamista koskevan lu-

pahakemuksen käsittely. Tähän on vaikuttanut se, että hankesuunnitel-

maa on muutettu lupaprosessin aikana ja toimitettu useita hakemuksen 

käsittelyn työmäärää lisänneitä muutostäydennyksiä. Käsittelymaksuksi 

tulee 9 524,25 euroa (50 % x 14 110 + 35 % x 7 055 euroa). 

 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

www.avi.fi/lupatietopalvelu.  Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Ilmajoen 

kunnan verkkosivuilla sekä Ilmajoki-lehdessä. 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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JAKELU  

 

Päätös tiedoksi 

 

  WestMilk Oy 

Ilmajoen kunta 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat  

Suomen ympäristökeskus 
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MUUTOKSENHAKU 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen.  

 

LIITTEET 

1. Sijaintikartta 

2. Asemapiirros  

3. Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Mikaela Rudnäs ja esitellyt ympäris-

töylitarkastaja Heikki Pajala. 

 

 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä 

on asiakirjan viimeisellä sivulla. 
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WestMilk Oy:n tilakeskuksen sijainti Ilmajoella.   LIITE 1 

 

 
 

WestMilk Oy:n tilakeskuksen asemapiirros. Laajennukset tummennettuina.  LIITE 2 
 

WestMilk 

Oy 



  
  

VALITUSOSOITUS      LIITE 3 
 

Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta 
valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 

päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin kat-
sotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankoh-
dasta. Valitusaika päättyy 31.7.2020.  

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-
nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin 

asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot 
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskir-

jelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti 

selvitys asiamiehen toimivallasta 
 

Valituksen toimittaminen  Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen 
voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskirjelmä liitteineen 
voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.  

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjel-
män on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

 
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 Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-

maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muu-
alla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on 
valituskirjelmäkohtainen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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