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NOK/1138/2018 
 
114  §  YMPÄRISTÖLUVAN MYÖNTÄMINEN ELÄINSUOJALLE OS. SARKOLANTIE 

620 
 

Kaupunkikehityspalvelut, rakennusvalvonta ja ympäristö, ympäris-
tönsuojelutarkastaja Tiina Vermaete: 

 
  Veera Jokinen hakee rakennus- ja ympäristölautakunnalta ympäris-

tönsuojelulain mukaista lupaa olemassa olevan emolehmäpihaton 
vaiheittaiselle laajennukselle os. Sarkolantie 620 (536-434-3-37 ja 
536-434-21-15). 

 
  Liitteet 
  Asemapiirustus 
 

Johtava rakennustarkastaja:   
 
  Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää oheisen 

lupapäätöksen mukaisesti Veera Jokiselle ympäristö-
luvan eläinsuojan laajentamiselle. 

 
Päätös: Johtava rakennustarkastaja muutti esitystään kokouk-

sessa seuraavasti. Lupamääräyksestä 7 poistetaan 
viimeinen lause ” toiminnassa tulee noudattaa kunnal-
lisia jätehuoltomääräyksiä”. 

 
 Ehdotus hyväksyttiin. 
 
_______________ 
 
 

  Lisätiedot 
  Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Vermaete, puh. 040 779 9286, 

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 
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PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 
 
 
päivämäärä  26.10.2018 
 
päätösnumero 3/2018 
 
 
Asia   
  Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuk-

sesta, joka koskee olemassa olevan toiminnan laajentamista. 
 
Hakija   
  Veera Jokinen 
  
Laitos ja sen sijainti  
  Sarkolantie 620, 37180 Sarkola (536-434-3-37 ja 536-434-21-15) 
 
Luvan hakemisen peruste 
   
  Ympäristönsuojelulaki liite 1 taulukko 2 kohta 11 a) (eläinsuoja, 

joka on tarkoitettu vähintään 100 lihanaudalle) 
   
Lupaviranomaisen toimivalta 
 
  Ympäristönsuojeluasetuksen 2 § kohdan 10 a) perusteella lupaha-

kemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
(eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 130 ja alle 380 emoleh-
mälle).  

 
Asian vireille tulo 
  8.8.2018 dnro 1138/2018 
 
LUPAHAKEMUS 
 
Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset sekä alueen kaavoitustilanne 
 
  Eläinsuojalla on rakennus- ja ympäristölautakunnan 31.1.2011 

myöntämä ympäristölupa.   
 

Hakemuksen liitteinä on esitetty useita tiloja koskevia maanvuokra-
sopimuksia.  

 
  Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alueella on runsaasti merkin-

töjä. Tila sijaitsee kylä- merkinnän välittömässä läheisyydessä. Ky-
län suunnittelussa on kaavamerkinnän mukaan pyrittävä ympäröi-
vää maaseutua tiiviimpään rakentamiseen sekä otettava huomioon 
yhdyskuntateknisen huollon järjestäminen ja lähipalvelujen saavu-
tettavuus. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihis-
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torialliset ja maisemalliset piirteet sekä edistettävä alueen omalei-
maisuuden säilymistä.  

 
  Muita merkintöjä tilan välittömässä läheisyydessä ovat arkeologi-

sen perinnön ydinalue, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö sekä maakunnallisesti arvokas maisema-alue. 
Suunnittelumääräykset keskittyvät muinaismuistojen suoja-
alueiden huomioonottamiseen, kulttuuriympäristön arvojen säilyt-
tämiseen sekä maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvojen säilyttämiseen. Lisäksi tilojen halki on 
kaavassa osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti. 

 
  Osa kiinteistöistä kuuluu ranta-alueiden osayleiskaava-alueeseen. 

Tilan talouskeskus, osa pelloista sekä eläinsuojat sijaitsevat MY-1- 
alueella (nro 47- Sarkolan pellot/ Sarkolan ja Vahalahden kylien 
kulttuurimaisema). Ranta-alueiden osayleiskaavassa MY-1- alueel-
la tarkoitetaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympä-
ristöarvoja. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouteen liittyvä raken-
taminen sekä haja-asutuksen muodostaminen. Asutusta ei saa si-
joittaa 150 m lähemmäksi keskiveden korkeuden mukaista rantavii-
vaa.  

 
Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö  
 
  Tilan toimintaan liittyvät eläinsuojat sijaitsevat Sarkolan kylässä 

noin 15 kilometrin etäisyydellä Nokian keskustasta länsilounaa-
seen. Tila sijaitsee Sarkolan kylätaajaman läheisyydessä. Lähin 
vakituisesti asuttu kiinteistö sijaitsee noin 40 metrin etäisyydellä 
vanhasta eläinsuojasta, noin 130 metrin etäisyydellä olemassa ole-
vasta eläinsuojasta ja noin 130 metrin etäisyydellä rakennettavista 
makuuparsihalleista. Lähimmät vapaa-ajan kiinteistöt sijaitsevat 
noin 140-160 metrin etäisyydellä eläinsuojista. Eläinsuojat sijaitse-
vat lähimmillään noin 280 metrin etäisyydellä Kuloveden rannasta 
sekä 250 metrin etäisyydellä Lanajoesta. Alue ei ole pohjavesialu-
etta. Talousvedenotto tapahtuu alueella kiinteistökohtaisesti. 

 
  Eläinsuojan lähistöllä ei ole suojelualueita eikä muita arvokkaita 

luontokohteita. Lähin muinaisjäännös sijaitsee noin 180 metrin 
etäisyydellä lähimmästä eläinsuojasta. 

 
Toiminta ja sen laajuus 
 
  Nykyisellään käytössä on tilalla 3-37 sijaitseva pihatto sekä tilalla 

21-15 sijaitseva vanha eläinsuoja, jonka hakija omistaa puoliksi. 
Lupaa haetaan nautakarjatuotannon laajentamiselle. Tilalle 3-37 
rakennetaan kaksi makuuhallia ja ruokintakatokset sekä lietelanta-
la. Lisäksi rakennetaan etälietesäiliö ja -kuivalantala. Rakentami-
sen suunniteltu aloitusajankohta on kevät 2019. 
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  Nykyisellään tilalla on eläinpaikat 115 emolehmälle, 26 hieholle, 2 

sonnille sekä 65 kpl nuorkarjaa (alle 6 kk). Eläinpaikkamäärää on 
nyt aikomus nostaa siten, että tilaa olisi 160 emolehmälle, 50 hie-
holle, 43 sonnille ja 220 kpl nuorkarjaa.  

 
  Rakentaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 raken-

netaan makuuparsihalli, ruokintakatos ja jaloittelualue 80 emoleh-
mälle vasikoineen. Lisäksi rakennetaan lieteallas. Vaiheessa 2 ra-
kennetaan toinen makuuparsihalli 80 emolehmälle vasikoineen, 
toinen ruokintakatos, jaloittelualue, etälietesäiliö sekä etäkuivalan-
tala. Taulukossa 1 on kuvattu eläinpaikat eläinsuojittain. 

 
  Taulukko 1. Eläinpaikat eläinsuojittain 

Eläinpaikat Vanha na-
vetta 

Vanha pihatto Makuuparsihallit ja 
ruokintakatos 

Emolehmät   160 
Sonnit > 24 kk  6  
Hiehot 12-24 kk  50  
Sonnit 12-24 kk  37  
Lehmävasikat 6-12 
kk 

 14  

Sonnivasikat 6-12 
kk 

 10  

Vasikat < 6 kk 110 25 85 
 
  Lihaa tuotetaan noin 19 800 kg vuodessa.  
 
  Emolehmistä 50 kpl vasikoineen laiduntavat 2 kk ajan vuodesta. 

Laidunalaa on 20 ha ja ne sijaitsevat rakennusten läheisyydessä. 
Laidun ei rajoitu vesistöön. Eläimet juotetaan karjarakennusten ve-
sipisteistä. Laitumella ei ole pysyvää tai kiertävää ruokintapaikkaa.  

 
  Uusien pihattojen yhteyteen rakennettavat jaloittelualueet ovat käy-

tössä ympäri vuoden. Jaloittelualueen kokonaispinta-ala on 4100 
m2. Alue on tiivispohjainen (asfaltti). Reunuksen korkeus on 20 cm.  

 
Lannan käsittely  
  Tilalla varastoidaan lantaa lietelantaloissa, kuivalantaloissa ja kui-

vikepohjissa.  
 
  Lietelannalla on 160 emolehmää. Kesäaikaan (4 kk/vuosi) emo-

lehmien lantaa käsitellään kuivalantana. Virtsa johdetaan liettee-
seen. Muut eläimet ovat kuivikelannalla läpi vuoden.  

 
  Kuivalantaa varastoidaan kuivalantaloissa sekä kuivikepohjissa. 

Vanhassa navetassa oleva lantala (250 m3) poistetaan lantakäytös-
tä.  

 
  Lannan varastointiin rakennetaan laajennuksen myötä kaksi lie-

tesäiliötä ja yksi kuivalantala. Lantalatilavuutta tulee myös uusien 
makuuparsihallien kuivikepohjiin. Lantalatilavuudet on esitetty tau-
lukossa 2.  
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  Taulukko 2. Lantalatilavuudet 

 Kuivalanta 
(m3) 

Kuivikepohja 
(m3) 

Lietelanta (m3) 

Vanha navetta  120  
Kuivalantala 1650   
Pihatto  189  
Makuuparsihallit  320  
Uusi lieteallas   2000 
Uusi lietesäiliö    2000 
Uusi kuivalanta-
la 

1500   

Yhteensä 3779 4000 
  
 
  Tilan eläimet tuottavat yhteensä 2027 m3 lietelantaa ja 3758 m3 

kuivalantaa vuodessa. Lietelantalatilavuuteen on varattu lisäksi 0,5 
m3/m2 (703 m3) lisätilavuutta sadevesille ja 0,3 m3/m2 (1230 m3) ja-
loittelutarhan valumavesille. Yhteensä lietetilavuutta rakentuu 4000 
m3 ja kuivalantalatilavuutta 3779 m3.  

 
  Uusi kuivalantala sekä toinen lietesäiliöistä toteutetaan etälantaloi-

na Jokivarrentien varteen kiinteistölle 21-15. Rakennettava uusi 
kuivalantala katetaan pressulla ja lietesäilöissä katteena toimii 
kuorrettuma. Lietesäiliöt täytetään alhaalta päin, jolloin kuorrettuma 
säilyy ehjänä. Tilalla 3-37 olemassa olevassa kuivalantalassa on 
kiinteä katto. 

 
  Jaloittelutarhoihin kertyvä lanta siirretään kuormaajalla 2 kertaa 

viikossa lannan koostumuksesta riippuen eläinsuojien yhteydessä 
olevaan lietesäiliöön tai kuivalantalaan. Vedet ja virtsat kerätään 
lietesäiliöön kaivojen kautta. 

 
  Lannan levitysalaa on yhteensä 218 hehtaaria, josta omaa peltoa 

on 22 ha, vuokrapeltoa 67 ha ja sopimuspeltoa 129 ha. Peltoja ei 
ole pohjavesialueella. Rantapeltoja on noin 30 ha. Suojaetäisyyksi-
nä vesistöihin on käytetty 5-10 metriä ja valtaojiin 3 metriä. Toimin-
nanharjoittajalla on kirjalliset vuokrasopimukset vuokra- ja sopi-
muspeltojen osalta. Urakoitsijalla on kuivalannan tarkkuuslevitin ja 
lietelanta levitetään sijoittamalla.  

 
  Lanta levitetään viikoilla 18-42. Lannan levitystä suoritetaan mak-

simissaan viikon jaksoissa. 
 
 
Kemikaalit   
  Tilalla on kolme öljysäiliötä, joista yksi kuivaamolla sijaitseva säiliö 

poistetaan käytöstä ja toinen vaihdetaan. Käyttöön jäävät vuonna 
1997 asennettu 5m3 säiliö ja vuodelta 1989 oleva 2,7m3 säiliö. Säi-
liöt ovat yksivaippaisia säiliöitä, jotka on tarkoitettu tankkaukseen. 
Säiliöt ovat katoksessa.  
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  Säiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on 7,7 m3. Säiliöitä ei ole tarkas-

tettu. Kaikki säiliöt on varustettu lukituksella ja laponestolaitteella. 
Säiliöissä ei ole ylitäytönestintä eikä vuodonilmaisinta.  

 
  Kemikaalit säilytetään rakennettavassa tuotantovarastossa tiiviissä, 

valuma-altaallisessa ja lukollisessa kaapissa. Torjunta-aineet säily-
tetään pakastimessa. Ylimääräistä varastoa ei pidetä.  

 
  Säilörehu tehdään esikuivattuna paaliin (n. 2000 tonnia vuodessa), 

joten puristenesteitä ei synny.  
  
Jätteet   
  Toiminnasta syntyvät sekajätteet kuljetetaan itse suoraan jätteen-

käsittelykeskukseen. Muut tilalla syntyvät jätteet on listattu taulu-
kossa 3. 

  
  Taulukko 3. Toiminnassa syntyvät jätteet 

Jätenimike Määrä vuodessa Toimituspaikka 
Kuolleet eläimet 2 t Raatokeräily, Honkajoki Oy 
Paalimuovit 5 t Hyötykeräys, Sastamala 
Jäteöljyt 250 l Koukkujärven jäteasema 
Muut vaaralliset jätteet 200 kg Koukkujärven jäteasema 
Akut 3 kpl Koukkujärven jäteasema 
Metalliromu 1 t Vammalan romu 
Pilaantuneet rehut 15 t Maanparannusaineeksi 

pellolle 
 
  
Vedenhankinta ja jätevedet 
 
  Vedenhankintaan käytössä on vuonna 2015 rakennettu porakaivo, 

jonka vedenlaatu testataan vuosittain otettavilla näytteillä. 
 
  Eläinsuojien pesu- ja wc-vedet (noin 10 m3/a) johdetaan umpisäili-

öön, joka tyhjennytetään jätevedenpuhdistamolle.  
 
Liikenne ja liikennejärjestelyt 
 
  Eläinkuljetuksia tapahtuu noin kerran kuukaudessa. Rehuja ja tur-

vetta tuodaan kerran kuukaudessa. Lannan kuljetusta pellolle ta-
pahtuu keväisin ja syksyisin noin kahden viikon ajan, yhteensä noin 
300 kuormaa vuodessa. Rehun, viljan ja kuivikeolkien ajoa tilakes-
kukseen on kesäkuusta syyskuun loppuun asti noin 300 kuormaa.  

 
Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen 
 
  Toiminnasta syntyy hajuhaittoja maltillisesti ja toiminnan laajenta-

minen ei merkittävästi lisää normaalia hajuhaittaa. Lannan käsitte-
lyn aikana hajuhaitat lisääntyvät. Lantaa siirrellään tilalta pelloille ja 
etälantaloihin mahdollisimman keskitetysti jolloin hajuhaittaa esiin-
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tyy mahdollisimman vähän aikaa. Lieteallas katetaan kuorrettumal-
la ja allas täytetään alhaalta päin, jolloin kuorrettuma pysyy ehjänä.  

 
  Melua toiminnasta syntyy lähinnä työkoneiden käytöstä ja muusta 

liikenteestä. Liikenne hoidetaan mahdollisuuksien mukaan päiväs-
aikaan. Pölyä toiminnasta aiheutuu liikenteen kautta.  

 
  Ravinnepäästöjä ympäristöön vältetään ohjaamalla esimerkiksi 

tiivispohjaisten tarhojen ja kuormauslaattojen jätevedet lietesäili-
öön. Puhtaat sadevedet ohjataan ojastoihin. Ravinnepäästöjen 
pääsemistä maaperään estetään tiivispohjaisilla tarhoilla ja kuor-
mauslaatoilla. 

 
  Eläinsuojien ja lantavarastoiden tiiveyttä seurataan silmämääräi-

sesti toiminnan yhteydessä. Polttoainesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan 
ja loputkin säiliöt katetaan laajennuksen yhteydessä. Talousveden 
laatua tarkkaillaan analyysillä vuosittain ja toiminnan yhteydessä 
aistinvaraisesti. 

 
 
Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista 

toimista sekä toimista häiriötilanteissa 
 
  Lietesäiliöt ja kuivalantalat sijaitsevat etäällä vesistöistä ja valtaojis-

ta. Lantaa kuormataan tiivispohjaisilla kuormauslaatoilla. Polttoai-
neet ja kemikaalit säilytetään lukollisissa tiivispohjaisissa tiloissa. 
Vaaralliset jätteet varastoidaan asianmukaisesti ja toimitetaan vas-
taanottopisteisiin. 

 
Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamisesta 
 
  Kuivalantala on katettu ja urakoitsijalla on kuivalannan tarkkuuslevi-

tin. Lietelannan levitys suoritetaan sijoittamalla. Lannan kuormaus-
alueet ja koneiden tankkausalueet on asfaltoitu.  

 
 
ASIAN KÄSITTELY  
 
Hakemuksesta tiedottaminen 
 
  Hakemuksesta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kaupun-

gin internetsivuilla 24.8.-24.9.2018. Naapurit on kuultu kirjallisesti.  
 
Muistutukset  
  Hakemuksen johdosta on jätetty kuusi muistutusta, joista yksi saa-

pui kuulutusajan jälkeen. 
 
  Muistuttajien AA ja BB mukaan suunniteltu rakentaminen voi ai-

heuttaa heidän kiinteistölleen hajuhaittoja sekä negatiivisia lieveil-
miöitä mahdollisten liete- ja valumavesien muodossa. Edellä maini-
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tuilla asioilla on myös negatiivisia vaikutuksia kiinteistön arvoon. 
Muistuttajat vastustavat lupahakemuksessa Jokivarrentielle suunni-
teltua lietesäiliötä ja kuivalantalaa. Mikäli rakennushanke suuntau-
tuisi kiinteistön luoteisosaan Masontien läheisyyteen eivät muistut-
tajat katso että siitä koituisi merkittävää haittaa heidän kiinteistöl-
leen. 

 
  Muistuttaja CC:n mukaan laajennushanke aiheuttaa hänen tontil-

leen haju- ja vakavia vesistöhaittoja. 
 
  Muistuttaja DD vastustaa etälietesäiliötä ja kuivalantalaa. Muistutta-

jan tontille tulee puro Jokivarrentien alitse. Muistuttajan kaivo on 
puron alapuolella. Lannan lisääntyvä käsittely lähialueella lisää ris-
kiä sille, että puroon joutuu lantaa ja se suotaantuu kaivoon. Lisäksi 
merkittävän hajuhaitan riski on ilmeinen juuri kesällä, jolloin mökillä 
ollaan. Tällaista uutta haitallista toimintaa ei pitäisi sijoittaa näin lä-
helle asutusta. 

 
  Muistuttajat EE ja FF vastustavat jyrkästi kuivalantalan ja lietesäili-

ön rakentamista Jokivarrentielle. Perusteena on esitetty kuivalanta-
lan ja lietesäiliön sijoittuminen lähelle muistuttajien asuinrakennus-
ta. Kuivalannan ja lietteen varastointi lähellä muistuttajien kotia 
tuottaa kohtuutonta hajuhaittaa. Se on merkittävä heikennys ympä-
ristöön, sillä talon lähettyvillä ei vanhastaan harjoiteta eläinlannan 
varastointia. Hajuhaitta on pahimmillaan lantavarastojen täytön, 
sekoituksen ja tyhjennyksen aikaan, jolloin kodin läheisyyteen tulee 
myös raskasta liikennettä. Lannan mahdollisesti päätyessä säiliöi-
den ulkopuolelle muistuttajat ovat huolissaan myös kaivovetensä 
laadusta. Yhdessä hajuhaitta, lisääntyvä raskas liikenne ja etupi-
han muuttuvat näkymät heikentävä viihtyvyyttä ja laskevat talon ar-
voa. Muistuttajat pyytävät luvanhakijaa muokkaamaan tilan ilmoitet-
tuja laajennussuunnitelmia siten, että lietesäiliö ja kuivalantala sijoi-
tetaan kauemmas muistuttajien kodista.  

 
  Muistuttajilla GG, HH ja II on kesäasunto emolehmäpihaton naapu-

rissa. Muistuttajat kokevat, että kiinteistön arvo on laskenut huo-
mattavasti emolehmäpihaton tuomien haittojen takia. Melusta, ha-
juhaitoista, liikenteen lisääntymisestä ja tiepölystä on jo nyt kärsitty. 
Varsinkin traktorit ajavat Sarkolantietä todella kovaa vauhtia ja 
muistuttajat pelkäävät vaaratilanteita joita syntyy liikenteen taas li-
sääntyessä. Lisäksi pelätään, että kulttuurihistoriallisesti arvokas 
Sarkolan kylä pilataan näin valtavalla lehmätehtaalla.  

 
  Muistuttajat JJ ja KK (muistutus saapunut myöhässä) esittävät 

muistutuksen koskien toiminnan laajennusta Jokivarrentie kiinteis-
tölle. Jokivarrentien kiinteistölle suunniteltu etälietesäiliö ja kuiva-
lantala ovat merkittävä muutos Jokivarrentien alkupään kyläympä-
ristöön joka nykyisellään on asutusvaltaista eikä esim. hajupäästöjä 
aiheuttavia suurempia karjasuojia tai muita toimintoja ole alueella. 
Muistuttajien mielestä toiminta pitäisi kokonaisuudessaan keskittää 
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nykyisten karjasuojien yhteyteen missä muutos nykytilanteeseen ei 
olisi niin suuri ja missä vastaava toiminta on jo vakiintunut. Etä-
lietesäiliö olisi asemapiirrosten mukaan n. 100 metrin päässä muis-
tuttajien mökkitontilta, joten jatkuva hajuhaitta tulisi merkittävästi 
vähentämään mökin käyttöarvoa. Tästä johtuen vastustetaan etä-
lietesäiliön ja kuivalantalan sijoittamista mökin välittömään lähei-
syyteen. Lisäksi tulee huomioida mahdolliset päästöt maaperään ja 
sitä kautta pohjaveteen ja läheiseen Lanajokeen. Vaikka rakenteet 
olisikin suunniteltu niin että päästöjä ei normaalitilanteissa ole, tu-
lee varautua myös poikkeustilanteisiin. Lähialueella on talousvesi-
käytössä oleva luonnonlähde ja muistuttajien kaivo on matala ja 
ympäristön vaikutuksille haavoittuva. 

 
 
Lausunnot   
  Hakemuksesta on pyydetty lausuntoa terveydensuojeluviranomai-

selta sekä Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Terveydensuojeluviran-
omainen ei toimittanut lausuntoa.  

 
  Palotarkastusinsinööri Saila Salomäki toteaa 24.9.2018 toimitta-

massaan lausunnossa seuraavaa: 
 
  ”Yrityksen kemikaaliluettelo tulee päivittää hankkimalla ajantasaiset 

käyttöturvallisuustiedotteet kauppiailta tai verkosta. Käyttöturvalli-
suustiedotteen (KTT) kohdasta 2.1. löytyvät kemikaalien sekä uu-
det vaaraluokat ja -kategoriat että H-vaaralausekkeet. Tukes on 
laatinut ohjeet CLP:n mukaiseen kemikaaliluettelon laadintaan. 
http://tukes.teollisuus/kemikaalilaitokset/toiminnan-laajuuden-
maarittaminen. Kemikaaliluettelo voidaan lisätä pelastussuunnitel-
man liitteeksi.” 

   
 
Hakijan kuuleminen  
  Hakijalle on annettu mahdollisuus antaa vastine saapuneeseen 

lausuntoon ja muistutuksiin. Hakija on toimittanut vastineet 1.10 ja 
10.10.2018. Muistuttajien GG, HH ja II muistutukseen hakija toteaa, 
että tuleva laajennus on kaavan mukaista rakentamista. Alueella on 
harjoitettu karjataloutta jo ennen olemassa olevaa ympäristölupaa, 
joka on vuodelta 2011. Laajennuksen jälkeen tilalla on käytössä 
kuiva- ja lietelantala. Näin ollen kuivalannan koostumus on kui-
vempaa ja hajuhaitta vähenee. Lietelantalaan ohjataan kiinteäpoh-
jaisten jaloittelualueiden lietteet ja sadevedet. Lietteestä noin 40% 
koostuu tarhojen sadevesistä, jolloin itse liete on melko laimeaa. 
Toisaalta tarhoista ja etenkin karjasuojista kerättävä kiintoaines, jo-
ka ohjataan lietealtaisiin, muodostaa altaan pinnalle riittävän kuo-
rettuman ja estää näin liiallisen haihtumisen. Lieteallas täytetään 
altapäin. Lannan siirto pellolle ja etälantaloihin toteutetaan mahdol-
lisimman tehokkaasti, jotta siirrosta aiheutuva hajuhaitta minimoi-
daan. Rakennettavat eläinsuojat ja lantalat sijaitsevat samalla etäi-
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syydellä muistutuksen jättäjän kiinteistöstä kuin olemassa oleva 
karjarakennus.  

 
  Päivittäisenä meluna voidaan pitää eläinten hoitoon liittyvien konei-

den hyrinää. Eläinten hoitotyöt pyritään tekemään klo 6-22 välisenä 
aikana. Investoinnin tarkoituksena on sujuvoittaa ja tehostaa eten-
kin eläinten ruokinta- ja kuivitustyötä. Tavoitteena on, ettei työko-
neiden päivittäinen käyttöaika kiinteistöllä merkittävästi lisääntyisi.  

 
  Nautakarjatalouteen liittyvän liikenteen tulevaksi määräksi on arvi-

oitu noin 600 traktorin perävaunukuormaa vuodessa, sisältäen 
esim. rehun, lannan ja eläinten siirrot. Tämän lisäksi on normaalia 
peltoviljelyyn liittyvää liikennettä ajoittain ja muuta kevyempää, 
esim. henkilöautoliikennettä. Liikenne lisääntyy investoinnin jälkeen 
arviolta noin 300 traktorikuormaa vuodessa. Liikennettä lisää pää-
osin rehu-, lanta- ja muut peltotöihin liittyvät kuljetukset. Nykyisestä 
liikenteestä noin puolet suuntautuu Sarkolantietä muistutuksen teki-
jän omistaman kiinteistön suuntaan ja lisääntyvä liikenne painottuu 
enemmänkin vastakkaiseen suuntaan, johtuen käytössä olevien 
peltojen sijainnista. Sarkolantien liikennemääräksi on vuonna 2016 
mitattu 352 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä mittauspiste on ollut 
osoitteemme läheisyydessä. Tällöin tulevan toimintamme liikenne-
määrän lisäyksen osuus koko tien liikenteestä on noin 0,5% ja täs-
täkin valtaosa suuntautuu poispäin muistutuksen tekijän kiinteistöl-
tä. Yleisen tien pölyävyyteen ja nopeusrajoituksiin meidän osal-
tamme ei ole paljoakaan tehtävissä. Samoin emme ota kantaa 
Mökkitien liittymän vaarallisuuteen, koska meillä ei ole kyseisellä 
tiellä mitään toimintaa. Rakennuspaikka sijaitsee museoviraston 
määrittelemän valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön ul-
kopuolella ja olemassa oleviin rakennuksiin nähden etäämmällä 
Sarkolan Vanhankylän alueesta.  

 
  Vastineessa 10.10.2018 todetaan seuraavaa: 
 
  ”Vastine koskee useampaa muistutusta liittyen Jokivarrentien var-

teen suunniteltuja etälantaloita. Alkuperäiseen suunnitelmaan näh-
den kuivalantalaa on siirretty 60 metriä ja lieteallasta 100 metriä 
etäämmälle Jokivarrentiestä. Lantaloiden sijoittelu vastaa Kotieläin-
talouden ympäristönsuojeluohjeen antamaa etäisyyssuositusta häi-
riintyvistä kohteista. Lähimpään häiriintyvään kohteeseen on etäi-
syyttä noin 130 metriä ja välissä on myös yleinen tie. Kiinteistöjen 
3-34 ja 21-14 omistajien kanssa 30.9. pidetyssä palaverissa sovit-
tiin, että lantaloiden ja Jokivarrentien väliin rakennetaan maavalli 
näkemäesteeksi ja rajoittamaan mahdollista hajuhaittaa. Liikenne 
etälantaloiden täyttämiseen ja tyhjentämiseen pyritään keskittä-
mään muutamaan päivään vuodessa. Lantalat rakennetaan nyky-
aikaista tekniikkaa hyödyntäen ja niihin tehdään tiiviit lastausalueet 
valumien estämiseksi. Hankkeeseen kohdistuneiden muistutusten 
johdosta etälantaloiden sijaintia tullaan harkitsemaan uudelleen.”  
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Tarkastukset  
  Eläinsuojalla ja etälantaloiden mahdollisella sijaintipaikalla on suori-

tettu tarkastus 4.10.2018 
 
 
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 
 
  Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Veera Jokisen eläin-

suojaa koskevan ympäristöluvan eläinsuojan toiminnan laajentami-
selle os. Sarkolantie 620, 37180 Sarkola. Luvan saajan on hake-
muksessa esitetyn lisäksi noudatettava tässä päätöksessä annettu-
ja lupamääräyksiä. 

 
Vastine lausunnossa esitettyihin vaatimuksiin  
 
  Etälietesäiliötä ja -kuivalantalaa koskevia muistutuksia koskien to-

detaan, että vaikka tiedot etälantaloista on sisällytettävä ympäristö-
lupahakemukseen, ei niihin kohdisteta lupamääräyksiä, koska vai-
kutukset ympäristöön eivät kohdistu eläinsuojan kanssa samaan 
alueeseen. Säiliöt on 12 kuukauden laskennallisen varastotilavuu-
den täyttymisen osalta kuitenkin otettu huomioon lupaharkinnassa.  

 
  Luvanhakija on nousseesta vastustuksesta johtuen ilmoittanut har-

kitsevansa etälietesäiliön ja -kuivalantalan sijoituspaikkaa uudel-
leen. Asian tullessa ajankohtaiseksi, tullaan se käsittelemään 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena lupa-asiana minkä yhtey-
dessä rajanaapureita kuullaan, sekä mahdollisesti ympäristönsuo-
jelulain mukaisena erillisenä lupa-asiana, minkä yhteydessä vaiku-
tusalueen kiinteistönomistajia kuullaan. Päätöksellä/päätöksillä on 
tällöin erilliset valitusosoituksensa. 

 
  Muistuttajien GG, HH ja II muistutuksessaan esille ottamat asiat on 

otettu huomioon lupamääräyksissä 5, 6 ja 7.  
 
Lupamääräykset 
 
  Yleiset määräykset 
 
  1. Eläinsuojiin saadaan sijoittaa enintään 160 emolehmää, 224 kpl 

nuorkarjaa, 43 sonnia ja 50 hiehoa. Eläinmäärää voidaan muuttaa 
edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainitun eläinmäärän 
lannantuotantoa ja että eläinyksikkömäärä ei ylitä 1634 yksikköä. 
(YSL 52 §). 

 
  2. Eläinsuojan toiminnassa muodostuva lanta on varastoitava tii-

viissä lantaloissa, joihin mahtuu 12 kk lannantuotantoa vastaava 
määrä lantaa. Kuivikepohjat voidaan laskea lantalatilavuuteen. Kui-
valantaloissa tulee olla kuormauslaatta. Eläinsuojien pohjaraken-
teiden ja lannanvarastointitilojen on oltava vesitiiviitä ja niiden tulee 
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täyttää rakenteeltaan maa- ja metsätalousministeriön rakentamis-
määräysten ja -ohjeiden vaatimukset (MMM-RMO C4). Eläinsuo-
jien katoilta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava lannan 
varasto- ja käsittelytilojen ulkopuolelle. (YSL 52 §, VNA 1250/2014) 

 
  3. Lannan varastointitilat on vuosittain tyhjennettävä perusteellisesti 

ja samalla tulee tarkistaa niiden rakenteet ja kunto. Mahdolliset 
vuotokohdat ja muut viat, joista voi aiheutua ympäristön pilaantu-
misen vaaraa, tulee korjata viipymättä. Lantaloiden ympäristöt tulee 
pitää siistissä kunnossa. (YSL 52 §, Ympäristöhallinnon ohjeita 
1/2010, kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje) 

 
  4. Lanta on ensisijaisesti hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lan-

taa voidaan tämän lisäksi toimittaa myös käsiteltäväksi ympäristö-
luvan omaavaan laitokseen, mikäli lannan luovutuksesta laaditaan 
asianmukainen luovutussopimus. Lannan levitykseen tulee olla 
käytettävissä eläinmäärää vastaava peltoala (vähintään 120 ha). 
(YSL 52 §, JL 8, 19 §, VNA 1250/2014). 

 
  5. Lannan varastoinnissa, käsittelyssä, kuljetuksessa ja levitykses-

sä tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa eräiden puutarha- 
ja maataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
(1250/2014) annettuja määräyksiä. Lannan kuljetus ja levitys tulee 
järjestää siten, ettei sitä joudu tielle, vesistöön tai pohjaveteen. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä kuljetuskaluston asianmukaisuu-
teen liikuttaessa yleisillä teillä. Lannan kuljetuksesta ja levityksestä 
aiheutuva haju- ja pölyhaitta naapureille on pidettävä mahdollisim-
man vähäisenä. 

 
  Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan 

viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoi-
tevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuoro-
kauden kuluessa levityksestä. Pellon pintaan levitetty lanta on 
muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä. Talousve-
den hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jä-
tettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista 
riippuen vähintään 30–100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoi-
teta lannalla ja orgaanisilla lannoitevalmisteilla. (YSL 52, 58 §, JL 
13 §, VNA 179/2012 11 §, VNA 1250/2014).  

 
  6. Toiminnasta ei saa aiheutua meluhaittaa naapurustossa. Toi-

minnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso ei saa lähimmän häi-
riintyvän asuinrakennuksen piha-alueilla ylittää klo 7-22 arvoa 55 
dB (LAeq) ja klo 22-7 arvoa 50 dB. (Vna 993/1992 § 2) 

 
  Jätehuolto 
 
  7. Toiminnasta syntyvän jätteen määrä tulee minimoida. Toiminnan 

jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään tai ympäristöön 
joudu terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita eikä toiminnasta 
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aiheudu epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden 
vähentymistä.  

 
  Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä. Toiminnassa 

syntyvät jätteet on säilytettävä asianmukaisesti. Hyötykäyttöön kel-
paava jäte on lajiteltava erilleen ja toimitettava säännöllisesti hyö-
dynnettäväksi. Tuorerehupaalien käärintämuovit on vähintään ker-
ran vuodessa toimitettava asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitok-
seen. (YSL 52, 58 §, JL 8, 15, 72 §) 

 
  8. Eläinten raadot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee käsi-

tellä lain eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) mukaisesti. 
Kuolleet eläimet tulee toimittaa käsiteltäviksi eläinjätteen käsittely-
laitokseen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa 
kyseistä jätettä. Kuolleiden eläinten varastointiaika tulee pitää 
mahdollisimman lyhyenä. Varastointia varten tulee tilalla olla tarkoi-
tukseen soveltuva tiivispohjainen varastopaikka ja ruhot tulee va-
rastoinnin ajaksi peittää. Jos kuolleita eläimiä tai eläinjätettä varas-
toidaan tilalla pidempiaikaisesti, tulee varastotila varustaa jäähdy-
tyslaitteistolla. Kuolleena syntyneet eläimet saa haudata maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen 1192/2011 mukaisesti. (YSL 7, 
16, 58 §, JL 13, 15, 19, 28, 29, 72 §, VNA 179/2012 § 10, STL 
517/2015, MMMA 1192/2011 § 11) 

 
  9. Mahdollinen pilaantunut rehu tulee kompostoida siten, ettei 

kompostoinnista aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa. Kompostoitu rehu tulee hyödyntää lannoitteena tai luo-
vuttaa vastaanottajalle, jolla on lupa ko. jätteen vastaanottamiseen. 
(YSL 52 §, JL 13 §) 

 
  Kemikaalit ja poikkeukselliset tilanteet 
 
  10. Toiminnasta ei saa aiheutua maaperän taikka pohja- tai pinta-

vesien pilaantumista. Vaaralliset jätteet ja kemikaalit on kerättävä 
ja säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä 
tiiviillä alustalla siten, että ne eivät pääse maaperään tai lietesäili-
öön. Varastotilan on oltava kynnystetty ja lattian pinnoitteen kemi-
kaalien vaikutusta kestävä. Vaaralliset jätteet on toimitettava laitok-
seen, jonka ympäristöluvassa kyseisen vaarallisen jätteen vas-
taanotto on hyväksytty. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jättei-
den siirrosta laadittava siirtoasiakirja. Yrityksen kemikaaliluettelo tu-
lee päivittää hankkimalla ajantasaiset käyttöturvallisuustiedotteet. 
(YSL 52 ja 58, JL 13, 15, 16, 19, 28, 29,121 §, VNA 179/2012 § 8, 
9, 10, 11) 

 
  11. Ulkona olevat maanpäälliset öljysäiliöt on sijoitettava kantavalle 

alustalle, jossa on kemikaaleja läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä 
vastaava rakenne. Säiliöiden tulee olla alustastaan riittävästi irti. 
Säiliöt on varustettava ylitäytönestimellä. Säiliöiden siirtopumppu 
tai täyttöletku on oltava lukittuna työajan ulkopuolella ja tarvittaessa 
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muulloinkin asiattoman käytön estämiseksi. Polttonesteiden ja mui-
den kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikalla on oltava kemikaaleja 
läpäisemätön tiivis pinnoite tai sitä vastaava rakenne. (YSL 7, 19, 
52, 66 §) 

 
  12. Öljysäiliöiden huollosta ja kunnossapidosta tulee huolehtia sekä 

säiliöt tarkastuttaa säännöllisesti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
hyväksymällä tarkastajalla. (YSL 7, 8, 19, 52, 66 §) 

 
  13. Työkoneiden huolto-, säilytys- ja pesupaikat on järjestettävä 

siten, ettei toiminnasta aiheudu maaperän taikka pohja- tai pintave-
sien pilaantumista. (YSL 7, 16, 17, 52 §) 

 
  14. Alueella on oltava käytössä riittävä öljyntorjuntakalusto (turvetta 

tai muuta imeytysainetta). Öljy- tai kemikaalivahingon tapahtuessa 
on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatoimenpiteisiin ja il-
moitettava siitä Hätäkeskukseen (112) sekä Nokian kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Vahinkoraportit on sisällytettävä 
kohdassa 15 mainittuun kirjanpitoon. (YSL 7, 14, 15, 16, 17, 20, 52, 
123 §). 

 
  Kirjanpito 
 
  15. Toiminnasta on pidettävä kirjaa, josta ilmenee ainakin seuraa-

vat tiedot:  
 
  - tiedot eläinmääristä 
  - lannan levityspaikat ja –ajankohdat  
  - tiedot kuolleiden eläinten määristä ja toimituspaikoista 
  - toiminnassa syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet (jätteiden laatu, 

määrä, kuljettaja sekä toimituspaikka ja –aika).  
  - tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poik-

keuksellisista tilanteista 
 
  Kirjanpito on pyydettäessä esitettävä Nokian kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle. Kirjanpito on säilytettävä vähintään kuusi 
vuotta. (YSL 6, 62 §, JL 12, 118, 119, 120, 122 §, VNA 179/2012 § 
20) 

 
  Muut määräykset 
 
  16. Mahdollisista toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamises-

ta on ilmoitettava Nokian kaupungin ympäristönsuojeluviranomai-
selle. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muu-
hun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava ympäristö-
lupa. (YSL 52, 94, 170 §) 

 
  17. Luvan haltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyt-
töönottoon. (YSL 7, 8, 52 §) 
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  18. Jos asetuksella annetaan tämän ympäristönsuojelulain nojalla 

myönnetyn luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta 
poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on 
asetusta tämän luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §). 

 
Päätöksen perustelut  
 
  Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja 
  noudatetaan annettuja lupamääräyksiä, toiminnasta ei ennalta ar-

vioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pi-
laantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumis-
ta, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran-
tumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista 
annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. 
Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheutta-
man pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriskit sekä alueen 
muu käyttö. Toiminta ei vaaranna lähialueen kiinteiden muinais-
jäännösten, kulttuuriympäristön tai luonnonperinnön arvojen säily-
mistä.  Edellytykset ympäristöluvan myöntämiselle ovat siten ole-
massa (YSL 49 §). 

 
  Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mu-

kaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuu-
det, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäris-
töön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen 
toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset 
ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mu-
kaan otettava huomioon varautuminen onnettomuuksia ehkäisemi-
seen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

 
Yksilöidyt perustelut 
 
  Määräys 1: Lupa myönnetään hakemuksen mukaiselle eläinmää-

rälle. 
 
  Määräykset 2-4: Valtioneuvoston asetus 1250/2014 eräiden maa- 

ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
edellyttää, että lannan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, jotta 
siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta. 
Lannan varastointitilavuuteen voidaan laskea pihattojen kuivike-
pohjat. Varastointitilavuudesta voitaisiin lisäksi tarvittaessa laskea 
pois laidunkautena laitumelle jäävän lannan määrä. Hakemuksen 
mukainen lantalatilavuus täyttää vaatimuksen.  

 
  Lantaloiden tekniset vaatimukset on määritelty lupaehdossa maini-

tuissa määräyksissä ja ohjeissa. Määräyksillä ehkäistään lannan 
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varastoinnista ja kuormauksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja, ku-
ten valumia. Varastointitilojen vuosittaisella perusteellisella tyhjen-
tämisellä varmistetaan hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien 
mukaisena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vau-
rioiden havaitsemiseksi. 

 
  Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pellolle tarkoitetaan lannan 

käyttöä siten, että ei tapahdu ylilannoitusta eikä aiheudu siitä tai 
virheelliseen ajankohtaan suoritetusta levityksestä johtuvaa ravin-
teiden huuhtoutumisriskiä. Peltoalavaatimus perustuu karjanlannan 
keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keski-
määräiseen hehtaarikohtaiseen fosforilannoitustarpeeseen koti-
eläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 
1/2010) mukaisesti.  

 
  Määräys 5: Lupamääräyksellä varmistetaan asiaa koskevan lain-

säädännön noudattaminen, jolloin haitalliset vaikutukset ympäris-
töön ja naapurustoon minimoidaan. Erityisesti yleisillä ja yksityisillä 
teillä kuljetettavat lietemäärät edellyttävät kuljetuskalustolta sekä 
hyvää peruskuntoa että puhtaanapitoa. 

 
  Määräys 6: Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvan terveys- ja 

viihtyvyyshaitan ehkäisemiseksi. 
 
  Määräykset 7-9: Jätehuolto on hoidettava jätelain ja sen nojalla 

annettujen määräysten edellyttämällä tavalla. Toiminnanharjoittaja 
on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jättei-
den ja kemikaalien asianmukaisesta varastoinnista, asianmukai-
seen käsittelyyn toimittamisesta sekä maaperän ja pinta- tai pohja-
vesien pilaantumisen estämisestä.  

 
  Kuolleiden eläinten asianmukaisella hävittämisellä rajoitetaan 

mahdollisten eläintautien leviämistä tilan ulkopuolelle. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009; ns. sivutuote-
asetus) ja lain eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) mu-
kaan kuolleet eläimet tulee käsitellä eläinjätteen poltto- tai käsittely-
laitoksessa lukuun ottamatta kuolleina syntyneitä eläimiä. Jätteen 
varastoinnista tilalla ennen laitoskäsittelyä ei saa aiheutua terveys-, 
ympäristö- tai hajuhaittaa eikä epäsiisteyttä.  

 
  Määräykset 10-11: Polttonesteiden, kemikaalien ja jätteiden asi-

anmukaisella varastoinnilla ja käsittelyllä estetään ympäristön pi-
laantuminen tai sen vaara.  

  
  Määräys 12: Tilan öljysäiliöiden kuntoa ei ole tarkastettu käyttöön-

oton jälkeen, mikä muodostaa riskin ympäristölle. Kemikaalia ei 
ympäristönsuojelulain mukaan saa luvanvaraisessa toiminnassa 
käyttää siten, että siitä aiheutuu merkittävää ympäristön pilaantu-
misen vaaraa. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa 
niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. 
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  Määräys 13-14: Määräyksillä ehkäistään maaperän tai pohjavesien 

pilaantumista ja varmistutaan asianmukaisesta toiminnasta tilan-
teissa, joissa kemikaali- tai öljyvuotoja ympäristöön syntyy.  

 
  Määräykset 15-16: Määräykset toimintaa ja jätehuoltoa koskevasta 

kirjanpidosta sekä toiminnan muutoksia ja lopettamista koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta on annettu valvonnallisista syistä. Kirjanpi-
to on tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä toimin-
nan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja jotta lupamääräysten 
noudattamista pystytään seuraamaan. Kirjanpitoa edellytetään 
myös jätelaissa. 

 
  Määräys 17: Lupamääräyksellä on haluttu muistuttaa toiminnanhar-

joittajaa velvollisuudesta olla riittävästi selvillä aiheuttamiensa hai-
tallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja velvollisuu-
desta seurata parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toi-
mialallaan. 

 
Päätöksen voimassaoloaika 
 
  Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten 

tarkistamiseksi on tehtävä, mikäli toiminta muuttuu olennaisesti.  
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
  Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6, 7, 8, 14-17, 19, 20, 42, 43, 

44, 48, 49, 52, 58, 62, 66, 70, 83, 84, 85, 87, 94, 123, 170, 190, 
191, 205, liite 1 

 
  Ympäristönsuojeluasetus (713/2014): 2 § kohta 10a, 11, 12, 14, 15 

§ 
 
  Jätelaki (646/2011): 8, 12, 13, 15, 16, 19, 28, 29, 72, 118, 119, 

120, 121, 122 §  
  
  Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 7, 8, 9, 10, 11 ja 20 § 
 
  Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) 
 
  Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräi-

sin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetus) 
(1250/2014) ja perustelumuistio 

 
  Maa- ja metsätalousministeriön asetus (100/01), liite 12: Maa- ja 

metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja –ohjeet (MMM-
RMO-C4) 
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  Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivu-

tuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuk-
sesta ja hävittämisestä (1192/2011) 

 
  Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2 § 
 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristöhallinnon ohjei-
ta 1/2010) 

  
Päätöksen kuuluttaminen 
 
  Päätös kuulutetaan Nokian kaupungin ilmoitustaululla ja internetsi-

vuilla sekä siitä julkaistaan ilmoitus Nokian Uutiset- lehdessä. 
 
Luvan käsittelymaksu 
 
  Hakemuksen käsittelystä peritään Nokian kaupungin ympäristön-

suojeluviranomaisen taksan mukainen maksu 1400 euroa. 
 
Muutoksenhaku  
 
  Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallin-

to-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
 
Päätös  Hakija 
 
Jäljennös   
  Pirteva 
  Pirkanmaan ELY-keskus 
  Pirkanmaan pelastuslaitos 
 
Ilmoitus päätöksestä  
  Naapurikiinteistöjen omistajat 
  Muistutuksen jättäneet 
 
 
 
 
 
 
  Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa  
  Nokian kaupungin rakennusvalvonnassa 
  24.10.2018 
 
  Seija Aarnio 
  pöytäkirjanpitäjä 
 
 
   


