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YMPÄRISTÖLUPA SEPPO NIVAN ELÄINSUOJILLE KIINTEISTÖILLE 851-433-29-10/3,  
851-433-29-11 JA 851-433-29-6 OSOITTEISSA PEKANLEHDONTIE 26 – 34 JA 
LONGINPÄÄNTIE 494 TORNIOSSA 
 

KERTOELMAOSA (YSA 18 §) 
 
ASIA 
 
Seppo Niva on toimittanut Tornion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 
eläinsuojan ympäristölupahakemuksen [1]. 
 
LUVAN HAKIJA JA YHTEYSHENKILÖ [1: s. 1] 
 
Seppo Niva 
Longinpääntie 494 
95520 Tornio 
puh. 0400 665351 
liike- ja yhteisötunnus: 1108918-6 
 
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 
 
Seppo Nivan eläinsuoja on tähän asti sijainnut kiinteistöllä 851-433-29-6 
osoitteessa Longinpääntie 494, Tornio. Ympäristölupahakemuksen [1: s. 1, 2 + liite 
3] mukaisen toiminnan muutoksen myötä Seppo Nivan eläinsuojan tuotannon 
laajuus tulee enimmillään vastaamaan eläinmääriä 250 hiehoa + 10 vasikkaa (< 6 
kk), mikä eläinyksikkökertoimina vastaa n. 74 lypsylehmää. Muutoksen yhteydessä 
otetaan käyttöön lietelantajärjestelmällä varustettu pihattonavetta [1: s. 1]. 
Pihattonavetta sijaitsee kiinteistöllä 851-433-29-10/3 ja siihen liittyvä lietelanta-allas 
pihattonavetan vieressä kiinteistöllä 851-433-29-11 [27, 12]. Pihattonavetan ja 
lietelanta-altaan sijaintipaikan osoite on Pekanlehdontie 26 – 34 [12]. 
 
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 
 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa 
(YSL 28.1 §). Tällaista toimintaa on eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 30 
lypsylehmää vastaavalle eläinmäärälle [YSA 1 § 11) a); 8: s. 246]. 
 
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA (YSL 21, 23, 31, 34 §) 
 
Ympäristölupaviranomaisena kunnassa toimii kunnan ympäristön-
suojeluviranomainen. Torniossa tämä viranomainen on Tornion, Keminmaan ja 
Tervolan ympäristölautakunta: se ratkaisee ympäristöluvan Tornioon sijoitettavalle 
eläinsuojalle, joka on tarkoitettu eläinmäärälle, joka vastaa vähintään 30 
lypsylehmää, mutta alle 75 lypsylehmää. [YSA 7 § 11) a)]. 
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ASIAN VIREILLETULO 
 
Asia on tullut vireille Seppo Nivan allekirjoittamalla ympäristölupahakemuksella [1], 
joka on toimitettu Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle 2.7.2013. 
 
TOIMINTAAN TARVITTAVA MUU LUPA  
 
Uudelle hiehopihatolle siihen liittyvine rakenteineen tarvitaan rakennuslupa Tornion 
kaupungin rakennusvalvonnalta. Rakennuslupaa ei ole vielä haettu. 
 
ALUEEN KAAVOITUSTILANNE  
 

 Länsi-Lapin seutukaavassa [10] uuden eläinsuojan sijaintipaikka on merkitty 
kuuluvaksi maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen M 4506. Merkinnällä 
osoitetaan niitä Tornion alueita, joita ei ole varattu muihin maankäyttöluokkiin: ne 
ovat pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita [7: s. 96], joita 
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta 
muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Vuoden 2010 alussa seutukaava on 
muuttunut maakuntakaavaksi. 

 
 Länsi-Lapin maakuntakaavassa [11], jonka Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt 

26.11.2012, mutta joka ei ole vielä lainvoimainen, uuden eläinsuojan sijaintipaikka 
on maatalousaluetta MT 5099. 
 
Tornion kaupunginvaltuuston 14.12.2009 hyväksymässä oikeusvaikutteisessa 
yleiskaavassa [6] uuden eläinsuojan sijaintipaikka on maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta M. 
 
SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ 
 
Uuden eläinsuojan tai siihen liittyvän lietelanta-altaan lähiympäristössä [9: liite 5] 
300 metrin säteellä sijaitsee seuraavaa [27, 12]: 

 alue on enimmäkseen peltoa; 

 alueella on myös metsää ja metsäistä suota; 

 alueella on 10 naapurin taloa, joita käytetään vakinaiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen. Näistä taloista kaksi on vain noin 180 m etäisyydellä uudesta 
hiehopihatosta, mutta nämä talot sijaitsevat lähempänä Seppo Nivan 
nykyistä eläinsuojaa kuin uutta hiehopihattoa. Seuraavaksi lähimmät kaksi 
asuintaloa sijaitsevat n. 230 m päässä uudesta hiehopihatosta tai lietelanta-
altaasta. 

 Voimalinja sijaitsee lähimmillään n. 160 m etäisyydellä uudesta 
hiehopihatosta. 

 Pekanlehdontiestä uusi hiehopihatto sijaitsee lähimmillään n. 35 m päässä ja 
lietelanta-allas n. 44 m päässä. Pihatolta ja lanta-altaalta on tarkoitus 
rakentaa liittymät Pekanlehdontielle.  

 Liakanjokeen johtava valtaoja sijaitsee lähimmillään noin 30 metrin päässä 
uudesta hiehopihatosta ja noin 40 metrin päässä lanta-altaasta. 

 
Pekanlehdontiellä uuden hiehopihaton liittymän jälkeen eli lounaispuolella sijaitsee 
viisi kiinteistöä, joita käytetään vakinaiseen tai vapaa-ajan asumiseen. 
 
Sijaintipaikka ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Pellotkaan, joille lantaa levitetään, 
eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. [13] 
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YLEISKUVAUS LAITOKSEN TOIMINNASTA [1: s. 1] 
 
Maatilan toimintaa laajennetaan rakentamalla uusi hiehopihatto nautakarjan 
kasvatukseen. Tuotannon laajuus tulee olemaan 250 hiehoa lietelantajärjestelmällä 
varustetussa pihattonavetassa. Laajennettu toiminta on tarkoitus aloittaa v. 2014.  
 
Lanta hyödynnetään pelloilla (98 ha) kokonaisuudessaan lannoitteena 
ympäristötukiehtojen mukaisesti. Maatilan käytettävissä olevat pellot sijaitsevat 
linnuntietä noin 5 kilometrin säteellä uudesta lietelanta-altaasta, mutta tietä pitkin 
kauimmaisille pelloille Liakanjoen toisella puolella on matkaa noin 15 km  [12, 1: liite 
7]. Pelloista vain pieni osa rajoittuu vesistöön: rantaviivaa on n. 250 m [1: s. 5, liite 
7]. Vesistöihin rajoittuvat pellot eivät toimi enää laitumena [1: s. 5]. 
 
Eläimet eivät laidunna [1: s. 3].  
 
Säilörehu varastoidaan esikuivattuna pyöröpaaleina, noin 525 t/a [1: s. 4].  
 
Nykyisellä maatilalla on vanhastaan yksi tieliittymä Longinpääntieltä. Uudelle 
pihatolle tulee liittymät Pekanlehdontieltä. Lannan ajo ajoittuu kasvukaudelle, jolloin 
se siirretään muutamien päivien pätkissä peltotöiden mukaan. Väkirehua 
toimitetaan noin neljä kertaa vuodessa. [27, 1: s. 6] 
 
Pihatosta ei aiheudu maisemallista haittaa [1: s. 5]. 
 
RAAKA-AINEET, POLTTOAINEET JA MUUT KEMIKAALIT 
 
Tilalla on vuodelta 2012 kaksoisvaippainen 3000 l:n polttoainesäiliö joka on 
varustettu lapon estolaitteella ja ylitäytönestimellä [1: s. 5]. Tilalla säilytetään muita 
öljytuotteita enintään 240 l erillisessä varastossa [1: s. 5].  
 
Kasvinsuojeluaineita käytetään vuodessa n. 50 kg. Niitä ei varastoida tilalla. Rehun 
säilöntään käytetään maitohappobakteereita. [1: s. 5] 
 
Nykyiseen vanhaan eläinsuojaan vesi tulee Tornion Vesi Oy:n vesijohtoverkosta. 
Uudelle pihatolle vesi saadaan tilalle tulevasta porakaivosta. [1: s. 6] 
 
JÄTTEET JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY SEKÄ PÄÄSTÖT  
 
Lanta käsitellään lietelantana [1: s. 2]. Eläinsuojan käyttöön rakennetaan uusi 4350 
m3:n avonainen lietelantasäiliö, joka on rakennemateriaaliltaan betonia ja kumia [27, 
1: liitteet 4]. Lisäksi eläinsuojien käytössä on jo nyt olemassa olevaa betonista, 
avonaista lietesäiliötä 600 m3 [1: s. 2]. Lietesäiliöt täytetään alta päin [1: s. 2]. 
Jatkossa maatilalla on uudessa hiehopihatossa 100 m3 lietekuilua ja nykyiseen 
betoniseen lietelantasäiliöön liittyen vanhalla eläinsuojalla 100 m3 lietekuilua [1: s. 
2].  
 
Lietelanta levitetään toiminnanharjoittajan käytössä oleville pelloille toukokuulta 
lokakuun ensimmäiselle viikolle [1: s. 4]. Lietelantaa ei kuitenkaan levitetä 
lumipeitteiseen eikä routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan (NitrA 5 
§). Liete mullataan heti levityksen jälkeen (alle 8 h); viljelykierrossa oleva vilja 
mahdollistaa levityksen muokattaville pelloille [1: s. 6]. Jos säilörehusta tulee 
puristenestettä, se johdetaan lietesäiliöön ja levitetään lietteen mukana pellolle [1: s. 
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4]. 
 
Lannan levitykseen käytettävissä oleva peltoala on n. 95 ha [1: liite 7]. Lanta 
levitetään vuosittain tehtävän viljelysuunnitelman mukaan niin, että 
ympäristötukiehtojen mukaiset nitraatti- ja fosforipitoisuudet eivät ylity viljelylohkoilla 
[1: s. 5]. 

 
Uuden eläinsuojan WC-vedet johdetaan 2 m3:n umpisäiliöön [1: s. 4]. Eläinsuojan 

muut jätevedet, n. 100 m3/a, johdetaan lietesäiliöön [1: s. 4].  
 

Muut muodostuvat jätteet on esitetty seuraavassa taulukossa [1: s. 5, 6]: 
 

Jätenimike Määrä / t/v Toimituspaikka 

pilaantunut rehu n. 1 Siirretään lantalaan ja levitetään 
lannoitteeksi. 

kuolleet eläimet n. 1 Haudataan metsään 0,8 km 
asutuksesta. 

muovi n. 0,8 Paalataan ja toimitetaan keräykseen, 
jos alueella järjestetään. Jollei keräystä 
ole, toimitetaan jätekeskus Jäkälään. 

loisteputket, akut ym. 
vaaralliset jätteet 

n. 0,01 vaarallisen jätteen vastaanottopaikkaan 

 
Pihatosta ei aiheudu asukkaille melu- tai hajuhaittoja, sillä lähin asuttu talo on n. 
200 metrin päässä [1: s. 5, 6]. 
 
RISKINARVIOINTI JA ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUT 
TOIMET 
 
Toiminnasta on maaperän ja pohjaveden ja pintaveden pilaantumisriski vahinko- tai 
muussa häiriötilanteessa.  
 
Tilalle laaditaan pelastussuunnitelma, jossa arvioidaan riskit ja tehdään 
suunnitelmat onnettomuuksien estämiseksi ja toimiksi häiriötilanteissa [1: s. 5]. 
 
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 
 
Lupahakemuksesta [1] tiedottaminen (YSL 37, 38 §; YSA 16 §) 
 
Lupahakemuksesta on kuulutettu 12.8. – 11.9.2013 Tornion kaupungin 
ilmoitustaululla [3] ja Internetissä Tornion kaupungin sivulla ja hakemusasiakirjat 
ovat olleet nähtävillä Tornion kaupungintalolla. Hakemuksesta on ilmoitettu Kemi-
Tornio kaupunkilehdessä 15.8.2013 [28]. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto 
kirjeitse uuden hiehopihaton ja lietelanta-altaan sijoituspaikkatilojen naapuritilojen 
omistajille ja asukkaille (Reino Pelimanni, Niilo Vanhatalo, Ritva Pelimanni, Arto 
Pelimanni, Liisa Palsi, Marja Drufhagel, Esa Kujansuun oikeudenomistajat, Esko 
Kujansuu, Hannu Kujansuu, Ossi Kujansuu, Timo Kujansuu ja Tuija Pekkala, Irja 
Takavirta, Ulla ja Jani Kujansuu, Tage Granbom). Nämä kirjeet [24, 30, 31] 
postitettiin 13. – 14.8.2013. Hakemuksesta on annettu tieto Lapin ELY-keskukselle 
sähköpostitse [29]. 
 
Lausunnot ja muistutukset 
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Liisa Palsi ja Marja Drufhagel sekä Lauri Drufhagel, Jouni Anunti ja Hannu Anunti 
ovat jättäneet ympäristölupahakemuksesta liitteinä [32, 33] olevat muistutukset. 
 
Lapin ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on lausunut, että ei näe 
estettä eläinsuojan rakentamishankkeen toteuttamiselle hakemuksen mukaiselle 
paikalle, joka sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle maantiestä nro 19552 
Pekanlehdontie nimisen yksityisen tien varrelle [34]. 
 
Hakijan vastine 
 

 Seppo Niva on antanut muistutuksiin liitteenä olevan kirjallisen vastineen [26]. 
 Vastineensa [26] yhteydessä Seppo Niva teki ympäristölupahakemukseensa 

muutoksen [27], jolla uuden eläinsuojan ja lietelanta-altaan sijaintia siirrettiin 
Pekanlehdontiestä 20 m kauemmaksi itä-kaakkoon päin. Tämä muutosasiakirja [27] 
korvaa alkuperäisen ympäristölupahakemuksen [1] liitteen 1=2.  

 
 Kirjallisessa vastineessaan Seppo Niva ei ole vastannut muistutuksen [32] 

vaatimukseen, että lietealtaan tulisi olla katettu. Niinpä ympäristönsuojelusihteeri 
vielä kysyi 1.10.2013 puhelimitse Seppo Nivalta suullista vastinetta tältä osin. 
Seppo Niva vastasi, että lietealtaan kattaminen on kovin kallista eikä sillä hänen 
mukaansa ole olennaista merkitystä hajuhaitan kannalta. 

 
 Valvontakäynti ja siinä ilmenneet jätehuoltoon liittyvät seikat 
 
 Seppo Nivan maatilan toimintaympäristön ympäristössä kulkeneen henkilön 

pyynnöstä ympäristönsuojelusihteeri teki 28.8.2013 jätelain mukaisen 
valvontakäynnin Pekanlehdontien ympäristössä sijaitseville kiinteistöille. Kyseinen 
henkilö näytti ympäristönsuojelusihteerille paikkoja, joihin oli haudattu tai muuten 
jätetty jätettä. Seppo Nivan omistamilla kiinteistöillä oli haudattu tai osin peitetty tai 
muuten jätetty jätteeksi jääneitä rehupaaleja muoveineen ja paalimuovijätettä, 
jätetty suojaamattoman maan päälle jätteeksi jäänyttä rehuheinää sekä CCA-
kyllästettyjä käytettyjä sähköpylväitä sekä jätetty maan päälle vähäinen määrä 
purkujätettä.  

 
 Ympäristönsuojelusihteeri näytti näitä jätteitä esittävät valokuvat 17.9.2013 Seppo 

Nivalle ja pyysi häneltä suullista selitystä niistä. Seppo Niva selitti seuraavaa:  
 
 Sähköpylväitä on tarkoitus käyttää lietesäiliön aitaamisessa. Ylimääräisistä 

kyllästepuista hän kerää asianmukaiseen kyllästepuun jätehuoltoon toimitettavan 
erän. Pienehkö purkujätekasa on kyseisen maa-alueen edellisen omistajan jäljiltä. 
Seppo Niva toimittaa nämä purkujätteet asianmukaiseen jätehuoltoon. Alueelta, 
jolla on osin haudattuja rehupaaleja, Seppo Niva kaivinkoneen avustuksella siivoaa 
jätteet ja toimittaa ne  asianmukaiseen jätehuoltoon. Rehujäte levitetään maahan 
uudelle pellolle. 

 
 Ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen kehotti suullisesti Seppo Nivaa ilmoittamaan 

etukäteen, milloin hän siivoaa kyseisiä alueita, erityisesti sen, milloin maahan osin 
tai kokonaan haudattuja jätteitä poistetaan kaivinkoneen kanssa, jotta Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelusta voidaan olla paikalla valvomassa sitä, mitä 
maahan on jätetty ja mitä sieltä poistetaan. 

 
 Tähän mennessä Seppo Nivalta ei ole tullut ilmoitusta siivoamisesta. 
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 Tarvittaessa näiden jätteiden jätehuollosta voidaan määrätä erillisessä 

hallintopakkomenettelyssä. 
  

RATKAISUOSA (YSA 19 §) 
 
VIRANOMAISEN RATKAISU 
 
Ratkaisu (YSL 6, 41, 42 §; NaapL 17 §) 
 
Ympäristölautakunta tutkii hakemuksen. Lautakunta myöntää Seppo Nivalle 
ympäristöluvan hakemuksen mukaisille eläinsuojille tässä päätöksessä annetuin 
määräyksin. Toiminta on järjestettävä tarpeellisin osin toisin kuin hakemuksessa on 
esitetty, jotta määräykset saadaan täytettyä. 

 
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 
 
Eläinmäärä 
 
1. Seppo Nivan maatilan eläinsuojiin saa sijoittaa enintään 250 hiehoa ja 10 alle 6 

kk:n ikäistä vasikkaa [1: s. 1, liite 3]. Eläinmäärä ja eläinten ikäjakauma voi olla 
tästä poikkeava, kunhan eläimistä tulevan lannan ja virtsan määrä ei ylitä edellä 
mainittujen eläinmäärien mukaista lannan ja virtsan tuottoa. (YSL 4, 5, 43 §; 
NitrA 4 §) 

 
Lannan, virtsan ym. varastointi 
 
2. Lannan, virtsan ja puristenesteen varastointitilojen on oltava tilavuudeltaan 

riittävät, jotta niihin voidaan varastoida vuoden aikana toiminnassa syntyvät 
lanta, virtsa ja puristeneste, samoin pesu-, huuhtelu- ja sadevedet siinä määrin 
kuin niitä lantaloihin johdetaan tai pääsee. Lietelantasäiliöiden hyötytilavuuden 
on oltava vähintään 4350 m3. Lietelannan varastointitilat on tyhjennettävä vuosit-
tain. Kun lieteallas tyhjennetään, sen kunto on tarkistettava huolellisesti. Jos 
ilmenee altaan kestävyyden kannalta arveluttavia kohtia, allas on välittömästi 
kunnostettava tai uusittava ehjäksi ja kestäväksi. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; NitrA 
4, 7 §; JL 12, 13, 28, 72 §) 

 
Haitallisten päästöjen maaperään, vesiin tai muualle ympäristöön estäminen 
 
3. Lanta, virtsa ja puristeneste (eli lietelanta) on hyödynnettävä lannoitteena 

pelloilla. Tilalla on oltava käytössä lietelannan levitykseen luvan mukaisella 
eläinmäärällä vähintään 80 ha peltoa. Ympäristön vesiin päätyvien 
lannoitevalumien ehkäisemiseksi on jätettävä vähintään 10 metriä leveät 
lannoittamattomat suojavyöhykkeet valtaojien ja vesistöjen varsille – lisäksi 
myös kokoomaojien varsille niillä pelloilla, joilla kokoomaojaa sijaitsee alle 150 
metrin etäisyydellä Liakanjoesta. Suojavyöhykkeitä ei lasketa edellä mainittuun 
peltoalaan mukaan.  

 
Jos lietelantaa käsitellään muulla tavalla, niin siitä on laadittava erillinen 
suunnitelma tarvittavine sopimuksineen, ja suunnitelma on hyväksytettävä 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulla ennen käsittelyn aloittamista. 
(YSL 4, 5, 42, 43 §; NitrA: 7 §, liite 3, kohta 2; JL 8, 12, 13, 28, 31,122 §) 

 
4. Lannan, virtsan ja puristenesteen käsittelyyn, johtamiseen ja säilyttämiseen 



  7(20) 
käytettävien varusteiden on oltava tiiviitä, niin että niistä ei pääse valumia 
maaperään tai pohja- tai pintaveteen.  

 
Lietelanta-allas voidaan rakentaa maa- ja metsätalousministeriön 
ennakkohyväksymästä EPDM-kumikalvosta ennakkohyväksyntäpäätöksen 
mukaisesti. Kalvoaltaan alapuolelle on asennettava salaojitus niin, että pohjavesi 
saadaan johdettua altaan alta pois siten, että se ei nouse altaan alapuoliseen 
tasaussora/hiekkakerrokseen asti. Salaojitukseen päätyvä neste on johdettava 
näytteenoton mahdollistavan tarkkailukaivon kautta niin, että sen avulla voidaan 
tehdä havaintoja salaojitukseen päätyvän veden laadusta ja siitä, onko lieteallas 
ehjä. Ennen kalvon asentamista altaan pohja ja laidat tulee tasata sekä poistaa 
niiltä kivet, juuret ja muut esineet, jotka voivat aiheuttaa kalvon rikkoutumisen 
vaaraa. Tasatun pohjan päälle on levitettävä vähintään 100 mm paksu kerros 
kivetöntä tasaussoraa/hiekkaa, samoin altaan viistoille laidoille. Kalvon 
saumakohtien ja läpivientien on vastattava tiiveydeltään ehjää kalvoa. EPDM-
kumikalvolietealtaan rakentamisessa on noudatettava liitteenä [15] olevaa 
rakennus/asennusohjetta ja on tehtävä tämän ohjeen mukainen salaojitus ja 
kaasuputkitus. Lietealtaan pohjalle mahdollisiin sekoituspotkurin ja pumpun 
käyttökohtiin on valettava betoninen suojalaatta, jonka alla EPDM-allas on 
vahvistettava toisellakin EPDM-kalvolla. Lietealtaan rakentaminen on tehtävä 
huolellisesti siten, että asennetut kalvot ja saumat ovat vesitiiviitä, pohjamaan 
vakaus on varmistettu ja penkereet ovat lujat maaperän sortumisen estämiseksi. 
Altaan saumaus, läpiviennit sekä sovitus- ja tarkastustyöt on tehtävä 
allaskalvotuotteen myyjän hyväksymän asentajan toimesta.  
 
Vaihtoehtoisesti lieteallas voidaan rakentaa betonista. Jos ympäristöluvan haltija 
päätyy tähän ratkaisuun, hänen on toimitettava Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle hyväksyttäväksi betonialtaasta suunnitelma piirustuksineen 
ja tämän suunnitelman on oltava Tornion kaupungin ympäristönsuojelun 
hyväksymä, ennen kuin betoniallasta rakennetaan. 
 
Lieteallas on aidattava vähintään 1,5 m:n korkuisella tukevarakenteisella 
verkkoaidalla tai vastaavalla. Lietealtaan on oltava käyttövalmiina ennen uuden 
eläinsuojan käyttöön ottoa. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; NitrA 4, 7 §; JL; JA 11 §) 

 
5. Lietelanta-allas on täytettävä alakautta hajuhaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 4, 42, 

43 §) 
 
6. Lietelannan ja puristenesteen käsittely ja kuljetukset on hoidettava niin, että niitä 

ei päädy ympäristöön muualle kuin alueille, joiden lannoittaminen on säännösten 
mukaan hyväksyttävää. Puristenesteen johtamiseen ja säilyttämiseen 
käytettävien varusteiden on kestettävä puristenesteen syövyttävää vaikutusta. 
[22: s. 116]  (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; NitrA 4, 7 §; JL; JA 11 §) 

 
7. Öljysäiliön ja mahdollisen muun vaarallisen kemikaalin säiliön alustan ja vierustan 

on oltava tiivispohjainen, niin että mahdolliset roiskeet eivät pääse maaperään. 
Säiliön on oltava kaksivaippainen niin, että säiliön kummankin vaipan ehjyys on 
helposti tarkastettavissa, tai säiliö on sijoitettava tiiviiseen ja kestävään vallitilaan, 
joka vastaa vähintään vallitilassa olevan suurimman säiliön tilavuutta. Vallin 
rakenneaineen on kestettävä tilassa varastoitavien kemikaalien vaikutuksia. 
Vallitilan on oltava katettu. Vallin reunan on oltava riittävän kaukana säiliöstä, 
jotta mahdollinen roiskuminen säiliöstä tai sen yhteestä jää vallitilaan. Muut 
kemikaaliastiat on säilytettävä tiivispohjaisessa sisävarastossa, josta kemikaalia 
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ei pääse valumaan maaperään, vaikka astiaan tulisi vuoto, tai edellä mainitun 
kaltaisessa vallitilassa. Jos öljyä tai vastaavaa palavaa nestettä varastoidaan 
sisävarastossa yli 200 l, on varmistettava, että varastointi on paloturvallisuutta 
koskevien säädösten mukaista. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §; KemL 15 §) 

 
8. Polttoainesäiliön tankkausyhteessä on oltava laponesto. Säiliössä on oltava 

lukitus polttoainevarkauksien ja niiden yhteydessä usein tapahtuvien 
polttoainevuotojen ehkäisemiseksi. Polttonestesäiliöitä täytettäessä on käytettävä 
toimivaa ylitäytönestintä ja otettava huomioon lämpölaajenemisen mahdollisuus, 
niin että säiliöistä ei tapahdu ylivuotoa. (YSL 4, 7, 8, 42, 43 §) 

 
9. Öljyä tai muuta kemikaalia sisältävien työkoneiden huoltoa ja säilytystä varten 

käytettävän tilan on oltava tiivispohjainen. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 43 §) 
 
10. Öljyä tai muuta haitallista ainetta vuotavien työkoneiden käyttö on kielletty. (YSL 

4, 5, 7, 42, 43 §; JL) 
 
11. Eläinsuojan WC-jätevedet on käsiteltävä talousjätevesien käsittelyä koskevan 

asetuksen (209/2011) vaatimusten mukaisesti. Tämän asetuksen edellyttämän 
mukainen suunnitelma WC-jätevesien käsittelyjärjestelmästä on liitettävä 
eläinsuojan rakennuslupahakemukseen ja jätevesijärjestelmästä on oltava ajan 
tasalla oleva, asetuksen vaatimusten mukainen käyttö- ja huolto-ohje. Muut 
eläinsuojan jätevedet voidaan johtaa lietealtaaseen tai vaihtoehtoisesti niiden 
muu käsittely on esitettävä rakennuslupahakemukseen liitettävässä 
suunnitelmassa.  (YSL 4, 5, 7, 8, 27b, 27c, 42, 43 §; VNA 209/2011) 

 
12. Toiminnanharjoittajan on seurattava lannan, virtsan, puristenesteen ja 

kemikaalien käsittelyyn liittyvien tekniikoiden ja muiden toimialaansa liittyvien 
tekniikoiden kehittymistä ja otettava niitä soveltuvin osin käyttöön, jos näin 
voidaan vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 4, 5, 43 §) 

 
13. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta rasitusta ympäristölle. Jos toiminnasta 

tehdään perusteltavissa olevia huomautuksia Tornion kaupungin 
ympäristötoimelle, niin toiminnanharjoittajan on tehostettava huomautuksen 
kohteena olleiden seikkojen seurantaa toiminnassaan ja varmistettava, että 
ympäristölle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta. Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelu voi viranhaltijapäätöksellä antaa määräyksiä, kuinka 
huomautuksen alaisia seikkoja on seurattava ja rasitusta ympäristöön 
vähennettävä. (YSL 4, 5, 21, 42, 43, 83, 84 §; NaapL 17 §; JohtoS 9 §) 

 
Jätteitä ja niiden käsittelyä ja hyödyntämistä koskevat määräykset 
 
14. Jätehuolto on järjestettävä siten, että jätteistä ei aiheudu epäsiisteyttä eikä 

haittaa ympäristölle, kulloinkin voimassa olevien jätehuoltomääräysten 
mukaisesti. Jätteitä ei saa haudata eikä muuten jättää ympäristöön (lukuun 
ottamatta säädösten mukaisesti tehtävää eläinjätteen hautaamista 
[lupamääräys 16]). Tilan toiminnassa aiemmin ympäristöön jätetyt jätteet on 
toimitettava asianmukaiseen jätehuoltoon. Hyötykäyttökelpoiset jätteet, kuten 
jäteöljyt ja metalliromu, on kerättävä erilleen ja toimitettava asianmukaisesti 
hyödynnettäviksi.  

 
Vuoden 2014 alussa Torniossa alkaa polttokelpoisen jätteen toimittaminen 
poltettavaksi jätevoimalalle järjestetyssä jätteenkuljetuksessa ja muun 
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Perämeren Jätehuolto Oy:lle toimitettavan poltettavan jätteen osalta: 
kaatopaikkajätteenä kaatopaikalle voidaan toimittaa vain jätteet, jotka eivät 
kelpaa jätteenpolttolaitokselle eivätkä muuhun hyötykäyttöön ja jotka eivät ole 
vaarallisia jätteitä. Jätemuovit tulee toimittaa muovinkeräykseen, jos se on 
järjestetty. Vuoden 2014 alusta alkaen muu polttokelpoinen jäte on toimitettava 
luvalliseen poltettavan jätteen vastaanottoon esim. Perämeren Jätehuolto Oy:lle 
– myös jätemuovit voidaan toimittaa tähän poltettavan jätteen vastaanottoon, 
jos muovinkeräystä ei järjestetä. Muovijätettä ei saa polttaa muualla kuin 
ympäristöluvallisessa jätteenpolttolaitoksessa. (JL; JA; JHM; YSL 4, 5, 7, 42, 
43, 45 §; TSL 22 §; TSA 12 §)  

 
15. Jäteöljyt, muut öljyiset jätteet, akut, loisteputket sekä muut nestemäiset tai 

kappalekooltaan pienet tai herkästi särkyvät vaaralliset jätteet on kerättävä 
kukin jätelaji sille merkittyyn omaan, tiiviiseen astiaansa. Tällaisten vaarallisten 
jätteiden välivarastointi on tehtävä tiiviisti allastetussa, katetussa varastossa, 
erillään muista jätteistä. Vaaralliseen jätteeseen ei saa sekoittaa muuta ainetta 
eikä eri jätelaatuja saa sekoittaa keskenään. Kaikki vaaralliset jätteet, myös 
painekyllästetty puu, on toimitettava kyseisen jätelajin käsittelyluvan saaneelle 
vastaanottajalle – vähintään kerran vuodessa. Toimitettaessa vaarallisia jätteitä 
niiden vastaanottajalle on huolehdittava siitä, että jätteet on pakattu ja merkitty 
asianmukaisesti, sekä tehtävä siirtoasiakirja. (YSL 4, 5, 7, 8, 43 , 45 §; JL 12, 
13, 15-17, 28, 29, 72, 118, 120, 121, 126 §; JA; JHM) 

 
16.  Kuolleet eläimet ja muu vastaava eläinjäte on toimitettava paikkaan, jolla on 

lupa vastaanottaa kyseistä jätettä, tai haudattava MMMA:n 1192/2011 
mukaisesti luokitellun pohjavesialueen ulkopuolelle ja vähintään metrin 
syvyyteen ja kuitenkin vähintään metrin ylimmän pohjavesipinnan yläpuolelle. 
Kuolleen eläimen hautaamispaikasta ja -ajankohdasta on etukäteen ilmoitettava 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. Lisäksi hautaamisesta on ilmoitettava 
ja pidettävä kirjaa MMMA:n 1192/2011 mukaisesti.  (TSL 22 §; JL; YSL 4, 8, 42, 
43, 45 §; MMMA:n 1192/2011) 

 
Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käsittelyä koskeva määräys 
 
17. Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineiden käsittelyssä sekä siitä jäävien jätteiden 

käsittelyssä on noudatettava aineiden käyttöturvallisuustiedotteiden ohjeita. 
Torjunta-ainetta sisältävät jätteet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi. Niiden 
käsittelyssä on noudatettava vaarallisia jätteitä koskevia säädöksiä ja 
määräyksiä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 45 §; JL; JA; JHM; TSL 22 §; TSA 12 §) 

 
Määräykset häiriötilanteisiin varautumisesta ja niissä toimimisesta 
 
18. Ennen kuin maatilan nykyistä toimintaa laajennetaan ympäristölupahakemusta 

vastaavalla tavalla, eläinsuojille ja lietealtaille on laadittava suunnitelma, jossa 
arvioidaan niihin liittyvät ympäristöriskit ja esitetään tavat, joilla ehkäistään 
onnettomuuksia ja muita häiriötilanteita, jotka voivat aiheuttaa haitallisia 
ympäristövaikutuksia, sekä toimenpiteitä mahdollisissa häiriötilanteissa. Tämä 
suunnitelma on toimitettava tiedoksi Tornion kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen laajennetun toiminnan aloittamista. 
(YSL 4, 5, 43 §) 

 
19. Öljyvuodon, muun kemikaalivuodon, lietelantasäiliön vuodon tai muun 

ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan tapahtuman sattuessa on 
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välittömästi ryhdyttävä torjuntatoimenpiteisiin, joilla vaara pilaantumisen 
leviämisestä saadaan poistettua. Jos toiminnanharjoittaja ei itse tällöin 
varmuudella kykene tarvittaviin torjuntatoimiin, jotka estävät sekä maaperän 
että muun ympäristön pilaantumisen, sen on hälytettävä pelastuslaitos apuun. 
Mahdollisimman pian, eli viimeistään kiireisten torjuntatoimien jälkeen, 
häiriötilanteesta on ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. 
Maaperän saastumisesta öljyllä tai muulla kemikaalilla tai poikkeuksellisen 
suuresta päästöstä, joka päätyy vesistöön, on ilmoitettava myös Lapin ELY-
keskukselle. Saastuneen maan kemikaalipitoisuus on määritettävä niin, että sen 
perusteella voidaan tarpeen mukaan määrittää pilaantuneen maan 
puhdistamistarvetta ja sen asianmukaista käsittelyä. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 
75, 76, 83 §; YSA 30 §; JL; JA) 

 
 20. Päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa on häiriöstä johtuvia päästöjä 

aiheuttava toiminta keskeytettävä heti ja häiriö korjattava ennen toiminnan 
jatkamista. Mahdollisimman pian on ilmoitettava Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle määrältään tai laadultaan poikkeuksellisista päästöistä ja 
ympäristön kannalta merkittävistä häiriötilanteista. (YSL 4, 5, 7, 42, 43, 62, 76, 
83 §; YSA 30 §; JL) 

 
21. Toiminnanharjoittajan on säilytettävä ajantasaiset puhelinnumerot 

pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaisille niin että nopea tiedottaminen 
näille onnistuu. (v. 2013: Tornion kaupungin ympäristönsuojelun puh.nrot: 
ympäristönsuojelusihteeri 040 770 3239, ympäristötarkastajat 050 566 4195 / 
0400 696 756, ympäristöpäällikkö 040 755 589; Lapin ELY-keskuksen [17] 
puh.numerot vahinkotilanteista ilmoittamiseen: öljyvahingot 0400 209979 = 
0295 037 397 tai 040 7166034 = 0295 037 407; muut kemikaalivahingot 0295 
037 476 = 040 5187484 tai 0295 037 573 = 040 7440938; lietteiden tai 
jätevesien pääseminen vesistöön: 0295 037 510 = 0400 393 823) (YSL 4, 5, 43, 
62, 76 §; YSA 30 §) 

 
22. Öljyjen käsittelypaikoilla on varauduttava letkurikkojen, ylitäyttöjen ja muiden 

vuotovahinkojen varalta. On oltava riittävästi käytettävissä öljynimeytysvillaa, 
turvetta tai muuta soveltuvaa imeyttämisainetta sekä pienten öljymäärien 
talteenottoa varten astioita ja muita välineitä. Vuotona ympäristöön päässyt öljy 
on kerättävä välittömästi talteen. Ympäristöstä kerätty tai imeytetty öljy on 
toimitettava hyväksyttyyn vaarallisen jätteen vastaanottoon. (YSL 4, 5, 7, 8, 42, 
43, 45, 46, 75 §; JL; JA) 

 
23. Mahdollisten palonalkujen sammuttamista varten on kunkin öljysäiliön 

läheisyydessä oltava sammutin, jonka toiminta on varmistettu. (YSL 4, 42, 43 §) 
 
24. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneiden tapahtumien johdosta on 

mahdollisimman pian suunniteltava ja toteutettava korjaavat toimet, joilla 
samankaltaisten tapahtumien toistuminen pyritään estämään. Mahdollisimman 
pian tällaisen tapahtuman jälkeen ja viimeistään 30 päivän kuluttua Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelulle on ilmoitettava, miten ja milloin korjaavat toimet 
toteutetaan. (YSL 4, 5, 43, 46, 83 §) 

 
Tarkkailu- ja raportointimääräykset 
 
25. On dokumentoitava, minne, millaisina ja miten lietelanta-allas ja sen luona 

sijaitsevat putkitukset ja tarkkailukaivot sekä altaaseen liittyvät putket ja altaan 
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tyhjäys/täyttökaivot on rakennettu, ja raportti tästä on toimitettava Tornion 
kaupungin ympäristönsuojelulle viimeistään kuukausi altaan valmistumisen 
jälkeen. Lantavarastojen valmistumisesta on ilmoitettava Tornion kaupungin 
ympäristönsuojelulle, ennen kuin ne otetaan käyttöön. (YSL 43, 83 §) 

 
26. Öljyn ja muiden kemikaalien säiliöiden ja niiden vallitilan, lietelantasäiliöiden ja 

muiden lannan ja kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden 
kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kuukausittain. Lietealtaan 
salaojitukseen liitetystä tarkastuskaivosta on ainakin vuosittain sinä kuukautena, 
kun lieteallasta aletaan tyhjentää, tarkistettava, paljonko tarkastuskaivossa on 
vettä ja siellä olevan veden laatu ainakin aistinvaraisesti. Jos vesi 
tarkastuskaivossa on laadultaan sellaista, että on aihetta epäillä lietelanta-
altaan ehjyyttä, niin toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta välittömästi 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle ja tarvittaessa toimitettava vesinäyte 
laboratorioon analysoitavaksi asian selvittämiseksi. 

 
Jos vaikuttaa siltä, että rakenteissa tai laitteissa saattaa olla vaurioita, jotka 
voivat johtaa päästöjen syntymiseen, rakenteet ja laitteet on välittömästi 
tarkistettava huolellisesti ja tarvittaessa korjattava. Tällaisista havainnoista on 
välittömästi ilmoitettava Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle.  (YSL 4, 5, 7, 
8, 42, 43, 46 §; NitrA 4 §; JL; JA) 

 
27. Kullekin toimintavuodelle kirjaa on pidettävä:  

- kemikaalien ja lietelannan varastointiin ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja 
rakenteiden tarkkailuista ja kunnostuksista ja muista ympäristönäkökohtiin 
liittyvistä tarkkailuista ja kunnostuksista; 

- ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaneista tapahtumista (mm. 
määräyksissä 19, 20, 22, 23 ja 26 mainituista)ja niiden torjuntatoimista sekä 
korjaavista toimista, joilla pyritään estämään samanlaisen tilanteen tois-
tuminen; 

- maatilan eläinmääristä; 
- lannan levitysaloista ja –määristä ja mahdollisista levitys- ja 

vastaanottosopimuksista; 
- tilalla kuolleiden eläinten määristä, toimituspaikoista ja käsittelytavoista; 
- mahdollisten lanta-analyysien tuloksista; 
- syntyvistä vaarallisista jätteistä, niin että kirjanpidosta ilmenee jätteen määrä, 

laatu, toimituspaikka ja kuljetuspäivämäärä. 
Kirjanpidosta on käytävä ilmi tarkkailun ja muun toimen ajankohta ja suorittaja 
sekä tehdyt havainnot ja toimenpiteet. 
Tiedot, joista on edellytetty kirjanpitoa, on säilytettävä vähintään 7 vuotta ja 
toimitettava pyydettäessä Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle. (YSL 5, 43, 
46, 83 §; JL 122, 123 §) 

 
28. Tiedot lannan levitysalojen ja lannan vastaanottosopimusten muutoksista on 

toimitettava Tornion kaupungin ympäristötoimelle mahdollisimman pian, 
viimeistään 8 päivän kuluessa muutoksesta. (YSL 43, 83 §; JL) 

 
29. Jos toimintaa aiotaan muuttaa olennaisesti (esim. muutetaan tilan eläinmäärää 

tai eläinten tai tuotannon laatua tai lannan varastointitapaa tai varastoitavien 
aineiden määrää tai laatua) tai toiminnanharjoittaja vaihtuu, siitä on ilmoitettava 
Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle hyvissä ajoin ennen muutostoimeen 
ryhtymistä. Yllättäen sattuvasta muutoksesta on ilmoitettava viimeistään, kun se 
ilmenee. (YSL 43, 46, 81, 83 §; YSA 30 §; JL) 
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Toiminnan lopettamista koskevat määräykset 
 

 30. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista esitettävä Tornion kaupungin ympäristönsuojelulle suunnitelma 
maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä 
toimista. Alue, jolla toimintaa on harjoitettu, on siistittävä toiminnan lopettamisen 
yhteydessä. (YSL 4, 7, 42, 43, 45 §; JL) 

 
31. Toiminnanharjoittajan on sovittava Tornion kaupungin ympäristönsuojelun 

kanssa siitä, että toiminnan lopettamisen jälkeen pidetään lopputarkastus. (YSL 
43 ja 83 §) 

 
MUITA TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ 
 
Öljyjen ja muiden palavien nesteiden säilytyksessä ja muussa käsittelyssä on 
noudatettava, mitä KTMp palavista nesteistä määrää. (KTMp 313/1985, mm. luku 5) 
 
RATKAISUN PERUSTELUT (YSA 19 §, YSL 52 §) 
 
Lupaharkinnan perusteet (YSL 41 §)  
 
Jos toiminnassa käytettävät laitteet toimivat tarkoitetulla tavalla ja lupamääräyksiä 
noudatetaan, ympäristölautakunta katsoo tämän hetkisen tiedon mukaan, että 
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain ja niiden nojalla annettujen 
asetusten vaatimukset ja toiminnassa voidaan noudattaa, mitä luonnonsuojelulaissa 
säädetään. Edellä mainitun perusteella ympäristölupa myönnetään. 
 
Luvan myöntämisen edellytykset (YSL 42 §) 
 
Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset 
huomioon ottaen, aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista, 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta haittaa naapureille.  
 
Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on sijoitettava siten, 
että toiminnasta ei aiheudu pilaantumisen vaaraa ja että pilaantumista voidaan 
ehkäistä. 
 
Ympäristölautakunnan tämän hetkisen tiedon mukaan luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät.  
 
Lupamääräysten perustelut (YSL 52 §) 
 
Päästöjen rajoittamiseksi annetut määräykset 
 
Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista tai merkittävää ympäristön 
pilaantumisen vaaraa ja ympäristön pilaantumisvaaraa on ehkäistävä 
mahdollisimman tehokkaasti. (määräykset 1–20, 22–24, 26, 30) (YSL 4, 42, 43 §) 
 
Lannoitteet on hyödynnettävä niin, että ei aiheudu vältettävissä olevaa ravinteiden 
huuhtoutumisriskiä. Lannoitteet eivät saa päätyä paikkaan, josta niiden ravinteet 
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päätyvät ympäristön vesiin, eikä ravinnehuuhtoumaa saa tapahtua ylilannoituksen 
tai virheelliseen aikaan tehdyn lannoituksen takia. Liakanjoki on paikallisesti 
arvokas vesistö mm. virkistyskäyttönsä ja kalastonsa puolesta. Sen vedenlaadun 
turvaamiseksi ovat suojavyöhykkeet erityisen tarpeellisia Liakanjoen lähellä 
sijaitsevien Liakanjokeen laskevien ojien varsilla. (määräykset 2 - 4, 6, 12, 14, 18 – 
20, 26, 30) 
 
Lannan varastointitilojen on syytä olla tilavuudeltaan 12 kk:ksi riittävät (NitrA liite 3). 
Lantavarastojen perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen 
hyötytilavuuden säilyminen ja mahdollistetaan niiden rakenteiden tarkastaminen 
vaurioiden havaitsemiseksi. (määräys 2) 
 
Koneiden ja laitteiden on toimittava ja ne on huollettava ja työmenetelmien on oltava 
riittävän huolellisia niin, että voidaan olla varmoja siitä, että ympäristöön ei päädy 
haitallisessa määrin öljyä, lannoitteita tai muita aineita. (määräykset 2 – 4, 6 – 20, 
22 – 24, 26, 30) 
 
Kemikaalisäiliöiden kaksivaippaisuus tai vallitila niiden ympärillä sekä tiivis pohja 
säiliöiden alla ja ympärillä on tarpeen estämään maaperän pilaantumista siltä 
varalta, että sattuu  säiliövuotoa tai kemikaalin roiskumista säiliön luona [23: s. 8] 
(määräys 7). 
 
Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille tai muille kohtuutonta 
viihtyvyyteen kohdistuvaa rasitusta. (määräykset 5, 6, 12 – 14, 16, 17, 19, 20) 
 
Jätteiden vähentämiseksi ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi annetut 
määräykset 
 
Jätelain määräysten perusteella jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon 
järjestämisestä: hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi (mm. 
muovit on toimitettava hyötykäyttöön, jos muovijätteen keräys on järjestetty); 
jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle eikä ympäristön roskaantumista eikä kohtuutonta hajuhaittaa; 
jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä 
mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää; jätettä ei 
saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti; jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan 
erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan 
ehkäisemisen taikka jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeellista 
sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. (määräykset 2 – 6, 12 – 17, 22, 30) 
 
Vaarallisten jätteiden hyödyntäminen tai hävittäminen on tehtävä laitoksessa, jolla 
on siihen lupa. Vaarallinen jäte on jätettä, joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa 
terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa: öljyjätteet ja öljyä 
sisältävät jätteet; raskasmetallia sisältävät akut ja paristot; kemikaalien jätteet, jotka 
sisältävät vaarallisia aineita; loisteputket; jätteet, joiden keräykselle ja käsittelylle 
asetetaan erityisiä vaatimuksia tartuntavaaran vuoksi; pesu- ja puhdistusaineet, 
jotka sisältävät vaarallisia aineita; sähkö- ja elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät 
vaarallisia osia, sekä puu, joka sisältää vaarallisia aineita (JA: liite 4). (määräykset 
14 – 17, 22) 
 
Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä 
turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset 
tiedot ja varoitukset (JA 9 §). (määräykset 15, 17) 
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Roskaantumisen ja ympäristölle aiheutuvan muun haitan estämiseksi on riittävästi 
huolehdittava toiminta-alueen ja lannoitteita kuljettavien ajoneuvojen siisteydestä. 
(määräykset 2, 4, 6, 10, 12 – 17, 19, 20, 22, 30) 
 
Raatojen asianmukaisella hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien 
leviämistä. (määräys 16) 
 
Kemikaalien huolellisen käsittelyn varmistamiseksi annetut määräykset 
 
Määräyksillä 7 – 10, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27 ja 30 pyritään osaltaan var-
mistamaan kemikaalien huolellista käsittelyä ja korostetaan vaarallisten jätteiden ja 
ympäristölle haitallisten kemikaalien tunnistamisen ja huolellisen käsittelyn 
merkitystä ympäristöhaittojen ehkäisemisen kannalta. 
 
Määräykset tarkkailusta, raportoinnista ja häiriötilanteisiin varautumisesta 
 
Tarkkailua ja häiriötilanteita koskevat määräykset on annettu ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen 
vähimmäistämiseksi. Häiriötilanteiden mahdollisimman nopea korjaaminen on 
tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseksi. (määräykset 2, 4, 13, 18 - 24, 
26) 
 
Tiedoille, joista edellytetään kirjanpitoa, on määrätty pitkähkö säilytysaika, jotta 
siinäkin tapauksessa, että vasta myöhemmin huomataan toiminnan aiheuttaneen 
pilaantumista, olisi tallella tietoja, joiden perusteella toimintaa ja sen mahdollisesti 
aiheuttamaa pilaantumista voitaisiin arvioida (määräys 27). 
 
Häiriötilanteista, vahingoista ja onnettomuuksista ja niiden korjaamisesta ja 
ehkäisemisestä ilmoittaminen valvontaviranomaisille ja niistä kirjanpito on tarpeen, 
jotta häiriöistä aiheutuvia ympäristöhaittoja ja niiden torjumista voidaan valvoa ja 
ottaa kantaa mahdollisiin häiriöistä johtuviin valituksiin (määräykset 18 – 21, 24, 26, 
27, 29). 
 
Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta toiminnanharjoittaja ja 
viranomainen pystyvät olemaan selvillä siitä, että toimintaan liittyvät laitteet toimivat, 
kuten on tarkoitettu ja ilmoitettu, sekä toiminnan aiheuttamista mahdollisista 
haitoista ja vaaroista ja toiminnassa syntyneistä vaarallisista jätteistä sekä 
säädösten noudattamisesta (YSL 46 §). (määräykset 2 – 4, 13, 16, 18 – 21, 24–31) 
 
Toiminnan olennainen muuttaminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan 
lopettaminen edellyttää, että toimintaan liittyvät ympäristöriskit ja varastoidut jätteet 
poistetaan. Toiminnan muutoksia koskevilla määräyksillä varmistetaan, että 
viranomainen voi valvoa säädösten noudattamista, jos toimintaa muutetaan 
olennaisesti. (määräykset 4, 28 – 30) 
 
Luvan voimassaolon ja tarkistamisen perustelu (YSL 55, 58 §) 
 
Lupaviranomainen varaa mahdollisuuden lupaehtojen tarkistamiseen tämän 
päätöksen kohdan ”Lupamääräysten tarkistaminen” mukaisesti. 
Tarkistamismahdollisuus on tarpeen, koska lupapäätöksessä ei voida ennakoida 
kaikkia toimintaan liittyviä tapahtumia eikä siten voida kattavasti asettaa ehtoja 
toiminnalle. Lupamääräysten tarkistamista koskevan määräyksen perusteella lupa 
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voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana ilman, että on tarpeen määrätä 
tiettyä aikaa, johon mennessä on tehtävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. 
 
Lupaviranomaisen vastaus muistutuksissa tehtyihin vaatimuksiin (YSL 52 §, 
YSA 19 §) 
 
Vastaus Liisa Palsin ja Marja Drufhagelin muistutukseen [32] 
 
Muistuttajat esittävät mm. seuraavaa:  
1. Kiinteistöllään 851-433-17-35 vapaa-ajan käytössä oleva asuinrakennus sijaitsisi 

vain n. 100 m:n päässä uudesta eläinsuojasta ja lietelantalasta, joille Seppo Niva 
hakee ympäristölupaa. ”Eläinsuojan rakentaminen näin lähelle tulevaisuuden 
rakentamissuunnitelmissa olevan vakituisen asuinpaikan läheisyyteen on 
kohtuuton haitta. Eläinsuoja kuuluu korkean hajuhaitan aiheuttavaan toimintaan, 
josta etäisyyden vähimmäissuosituskin on 200-500 m ja vallitsevan tuulen etelä-
kaakko johdosta etäisyyden tulisi olla vieläkin suurempi naapurustoon. Toiminta 
ei saa aiheuttaa naapuruussuhdelaissa tarkoitettua rasitusta tai terveyshaittaa, 
joka tässä tapauksessa olisi kohtuuton haju- ja melu- ja kärpäshaitta.” 
Muistuttajat pyytävät luvanantajaa ehdottamaan luvanhakijalle vaihtoehtoisia 
rakennuspaikkoja, jotka eivät olisi niin haitallisia naapurustolle eikä ympäristölle  
[lupahakemuksessa esitetyn] rakennuspaikan sijoittuessa myöskin Liakanjokeen 
laskevan valtaojan varteen. 

2. Lieteallas 4350 m3 tulisi olla lupaehdoissa määrätty katettavaksi sekä 
levityksessä aiheutuvan hajuhaitan välttämiseksi tulisi käyttää multaavaa 
levitintä.  

3. Levitysajankohtaa valittaessa tulee ottaa huomioon ympäristöviihtyvyystekijät. 
4. Lannan kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä 

kalustoa käyttäen siten, ettei lietettä ja lantaa pääse ympäristöön ja ettei siitä 
aiheudu kohtuutonta haittaa tien varrella asuville asukkaille ja muille tien 
käyttäjille. Mikäli kuljetusteille pääsee valumaan lietettä tai lantaa, tulee 
likaantuneet alueet puhdistaa välittömästi. 

5. ”Hakemuksessa oli mainittu kuolleet eläimet vain 1 kpl/v.” Keskimääräinen 
nauta/vasikkakuolleisuus tarkoittaisi ”tässä tapauksessa vähintään 10 eläintä 
vuodessa”. ”Luvassa tulisi noudattaa Evira:n ohjetta raatojen hautaamisesta. 
Kuinka tämä hoidetaan talvisaikaan?” 

 
Muistutuksessa esitettyyn ympäristölautakunta vastaa seuraavaa:  
1. Eläinsuojaan liittyvistä rakennelmista lähimpänä kiinteistöä 851-433-17-35 

sijaitsee uusi lietelanta-allas. Karttatarkastelun [12] perusteella tällä kiinteistöllä 
sijaitseva asuinrakennus sijaitsee kuitenkin noin 230 m päässä tulevasta 
lietelanta-altaasta [27]. Ympäristöministeriön ohjeen [9: s. 45 ja liitteet 3 ja 4] 
mukaan normaaleissa olosuhteissa tämän luvan mukaiselle eläinmäärälle 
eläinsuojan vähimmäisetäisyys häiriintyvästä kohteesta on 200 m. 
Ympäristölautakunta katsoo, että naudan lannan tapauksessa avonainen 
lietelantala on normaali olosuhde [9: s. 44, 45]. Annettavat lupamääräykset 
(mm. määräykset 1, 2, 4 – 20, 22, 24, 26)  huomioon ottaen 
ympäristölautakunta katsoo, että Seppo Nivan esittämä sijoituspaikka [27] 
uudelle eläinsuojalle ja lietelanta-altaalle täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset 
vaatimukset (YSL 6, 41, 42 §).  

2. Lietelanta-altaan kattaminen ei vähennä haju- ym. päästöä ympäristöön niin 
paljoa verrattuna luontaiseen kuorettumiseen, joka naudan lietelannalle 
tapahtuu, kun lieteallas täytetään alta päin, että kattamista tulisi vaatia [22: s. 
120 – 122]: ympäristölautakunta katsoo, että tässä tapauksessa kattaminen ei 
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ole niin kustannustehokas keino päästön vähentämiseksi, että sitä tulisi pitää 
ympäristönsuojelulain mukaisena parhaana käyttökelpoisena tekniikkana. 
Ympäristölupahakemuksen [1: s. 1, 2] ja Seppo Nivan vastineen [26] mukaan 
lanta hyödynnetään ympäristötukiehtojen mukaisesti ja levitetään multaavalla 
kalustolla. Lietelannan sijoittaminen peltoon multaavalla laitteella on toimenpide, 
jota hallinnoidaan maatalouden ympäristötukijärjestelmässä [25]. Niinpä 
ympäristölautakunta katsoo, että tästä asiasta ei ole tarpeen määrätä 
ympäristöluvassa (paitsi, jos tällainen määräys myöhemmin havaitaan 
tarpeelliseksi ennakoimattoman ympäristöhaitan ehkäisemiseksi). 

3. Normaalissa eläinsuojan toimintaan liittyvässä lietelannan levittämisessä ei 
aiheudu sellaista kohtuutonta haju- tai muuta haittaa, että lannan 
levitysajankohdista olisi tarpeen erityisesti määrätä ympäristöluvassa. 
Ympäristölautakunta luottaa siihen, että toiminnanharjoittaja ja ympäristön 
asukkaat kykenevät keskenään sopimaan asianmukaisista toiminta-ajoista. Jos 
lannanlevityksestä yllättäen aiheutuukin ennakoimatonta, kohtuutonta haittaa, 
voidaan ympäristölupamääräyksiä tarvittaessa tarkistaa. 

4. Muistuttajien vaatimukset lannan kuormauksen, kuljetuksen ja levityksen osalta 
on otettu huomioon lupamääräyksissä 3, 4, 6, 12 – 14, 19, 20, 24 ja 26. 

5. Eläinkuolleisuudesta Seppo Niva on vastannut [26]: ”Karjasuoja on 
hiehokasvattamo, mutta muistutuksen tekijät ovat käyttäneet lypsykarjatilan 
eläinkuolleisuutta. Hiehokasvattamoiden eläinkuolleisuus on 1 %. Tilalla ei 
synny vasikoita.” Vaikka tilan eläinkuolleisuus olisi moninkertainen Seppo Nivan 
arviomaan eläinkuolleisuuteen verrattuna – jopa reilu 10 eläintä vuodessa – niin 
jätteeksi jäävät kuolleet eläimet voidaan käsitellä asianmukaisesti 
lupamääräysten 16, 14 ja 13 – ja siten myös Eviran ohjeen – mukaisesti. Jos 
toiminnanharjoittaja haluaa haudata raadon talvella, niin se on mahdollista 
lupamääräystä 16 noudattaen. 

 
 Vastaus Lauri Drufhagelin ja Jouni ja Hannu Anuntin muistutukseen [33] 
 

Edellä L. Palsin ja M. Drufhagelin muistutukseen annettu vastaus (kohta 1) pätee 
myös L. Drufhagelin ja Anuntien muistutukseen eläinsuojan sijoituspaikan 
hyväksyttävyyden osalta: L.Drufhagel ja Anuntit asuvat 330 – 510 metrin 
etäisyydellä uudesta lietelanta-altaasta, joka on se uuden eläinsuojan rakenne, joka 
sijoittuu lähimmäksi asuinpaikkojansa [12]. 
 
L. Drufhagel ja Anuntit ovat esittäneet myös, että eivät hyväksy suurnavetan 
rakentamista kotitiensä varteen: ”tienkäytön kannalta, etenkin kelirikkoaikana tie ei 
tule kestämään raskasta liikennettä, jota väistämättä harjoitetaan kyseisellä 
suurnavetta-alueella”. Tähän ympäristölautakunta vastaa: Pekanlehdontien 
yksityistien käyttöoikeutta ei ratkaista ympäristöluvalla, vaan käyttöoikeus ja 
mahdolliset siihen liittyvät tien kunnossapitoa koskevat ja muut ehdot on tiealueen 
maanomistajien ratkaistava lain yksityisistä teistä (358/1962) mukaisessa 
menettelyssä, jos eläinsuojan toiminnanharjoittajalla ja muilla tiealueen 
maanomistajilla ei muutoin ole yhdenmukaista näkemystä asiassa. 
 
L. Drufhagelin ja Anuntien muistutuksen kohtiin, jotka liittyvät lannan levitykseen, 
pätevät vastaukset, jotka tähän liittyen on annettu edellä L. Palsin ja M. Drufhagelin 
muistutuksesta (kohdat 3 ja 4). 
 
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 
 
Päätöksen voimassaolo (YSL 52 §) 
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Tämä lupa on voimassa toistaiseksi, kunnes toiminnalle mahdollisesti annetaan 
uusi lupapäätös ja se on tullut lainvoimaiseksi. 
 
Lupamääräysten tarkistaminen (YSL 4, 42, 43, 46, 58 §) 
 
Lupaviranomainen voi määrätä tekemään hakemuksen lupamääräysten 
tarkistamiseksi tai tarkistaa lupaa, jos toiminta muuttuu tai jos on aihetta epäillä, että 
tässä luvassa annetut ehdot eivät ole riittävät estämään luonnon vahingollista 
muuttumista tai vaaraa terveydelle tai viihtyisyyden melkoista vähenemistä tai 
muuta näihin rinnastettavaa edun loukkausta, tai jos se on tarpeen toiminnan 
tarkkailemiseksi. Ehtoja voidaan myös lieventää tai vähentää, jos huomataan, että 
vahingolliset ympäristövaikutukset saadaan riittävästi estettyä väljemminkin ehdoin. 
 
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen (YSL 56 §; JL § 10, 12, 14 – 17, 
119, 120, 124 §) 
 
Säädöksin voidaan asettaa lupaehtoja ankarampia määräyksiä, joita on 
noudatettava. Lupamääräysten lisäksi on noudatettava myös muita voimassa olevia 
säädöksiä. 
 
KÄSITTELYMAKSU (YSL 105 §, YsvoT 1, 2, 10, 11, 13, 14 §) 
 
Tämän ympäristöluvan käsittelyaika on ollut tavanomaista eläinsuojan 
ympäristöluvan käsittelyaikaa pidempi. Tämä johtuu mm. siitä, että uusi eläinsuoja 
sijoittuu lähelle olemassa olevaa asutusta, minkä takia hakemuksesta on jätetty 
muistutuksia, jotka on ollut tarpeen ottaa huomioon lupakäsittelyssä ja -ratkaisussa, 
sekä siitä, että eläinsuojan eläinmäärä on erittäin lähellä kunnan 
ympäristösuojeluviranomaisessa käsiteltävän ympäristöluvan ylärajaa [YSA 7 § 11)] 
ja tässä toiminnassa syntyvälle suhteellisen suurelle lietelantamäärälle on esitetty 
EPDM-kalvoallasta, joka on kestävyytensä suhteen riskialttiimpi kuin perinteinen 
betoniallas, minkä takia on ollut tarpeen harkita ja antaa tarkempia lietelanta-allasta 
koskevia määräyksiä. Käsittelyajan perusteella luvan käsittelymaksuksi määrätään 
41 h • 54,5 €/h = 2180 €. 
 
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN (YSL 53, 54 §) 
 
Päätös 
 
Päätös liitteineen toimitetaan hakijalle postiennakolla sekä tavallisena kirjeenä 
Lapin ELY-keskuksen ympäristönsuojeluyksikölle ja niille muistutuksen jättäneille, 
joille Tornion kaupungin ympäristönsuojelulla on yhteystieto. Tornion kaupunki pitää 
päätöksen nähtävillä. Ainakin valitusaikana päätös on nähtävillä Internetissä Tor-
nion kaupungin sivulla ilman liitteitä. 
 
Tieto päätöksestä (YSL 53, 54 §) 
 
Tieto päätöksestä annetaan Tornion kaupungin ilmoitustaululle julkipantavalla 
kuulutuksella. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan kirjeitse naapureille sekä ”Kemi-
Tornio kaupunkilehdessä”. Ilmoituksissa mainitaan mm., missä päätös on nähtävillä, 
ja päätöksen valitusaika. 
 
MUUTOKSENHAKU (YSL 96 §, HLL 14 §) 
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika 
päättyy 18.11.2013. Päätökseen liitetään valitusosoitus. 
       
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
 
YSA = ympäristönsuojeluasetus (169/2000): 1, 7 - 10, 16 – 19, 30, 37 §; 
YSL = ympäristönsuojelulaki (86/2000): 2 – 8, 21, 23, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41 – 

43, 45, 46, 52 - 56, 58, 62, 75, 76, 81, 83, 84, 96, 105 §; 
HL = hallintolaki (434/2003): 2, 5 – 9, 16, 20, 22 – 24, 31 - 34, 36, 37, 39, 41, 42 – 

45, 47, 54 – 56 §; 
NaapL = laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §; 
JL = jätelaki (646/2011): 1, 2, 6, 8, 12, 13, 15 - 17, 19, 20, 28–31, 41, 72-74, 118– 
123, 126 §; 
JA = valtioneuvoston asetus jätetteistä (179/2012): 7 – 9, 11, 16, 17, 20, 22, 24 §; 
JHM = Perämeren jätelautakunnan alueen yleiset jätehuoltomääräykset; 
MMMA = maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden 

ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä 
(1192/2011); 

NitrA = valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin 
pääsyn rajoittamisesta (931/2000): 4, 5, 7 §, liite 3; 

VNA = valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (209/2011); 

KTMp = kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985; 
KemL = kemikaalilaki (744/1989) 2, 15 §; 
TSL = terveydensuojelulaki (763/1994) 22 §; 
TSA = terveydensuojeluasetus (1280/1994) 12 §; 
YsvoT = Tornion kaupungin kunnallinen asetuskokoelma, Ympäristönsuojeluviran-

omaisen taksa, Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta 
18.1.2011: 1, 2, 10, 11, 13, 14 §; 

HLL = hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 §; 
JohtoS = Tornion, Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunnan johtosääntö 

14.6.2010: 4, 5, 8, 9 § 
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