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 KUORTANEEN KUNTA  PÄÄTÖS  
 
Ympäristölautakunta   (LIITE / ypl 23.8.2022 § 48  
Keskustie 52   ympäristönsuojelulain 
63100 KUORTANE   115a §:n mukaisessa ilmoitusasiassa) 
puh 06 2525 2 000    

 
Asia 
 
Jukka Nykänen (Hynniläntie 571 63250 RANTALA) on jättänyt ympäristönsuojelulain 115 
a §:n mukaisen ilmoituksen koskien toiminnan olennaista muuttamista laajentamalla ole-
massa olevaa eläinsuojaa.  
 
Ilmoituksen mukainen toiminta ja sen sijainti 
 
Toiminnan olennainen muuttaminen koskee emakoiden määrää peruskorjattavassa eläin-
suojassa. Nykyisissä eläinsuojissa on yhteensä 384 emakkoa, 164 lihasikaa sekä kaksi 
karjua, laajennuksen jälkeen emakoita on 475, lihasikoja 168 ja karjuja kolme. 
Eläinsuoja sijaitsee Kuortaneen kunnan Ylijoenkylässä kiinteistöllä Ala-Kurikka 402-33-56 
ja osoitteessa Hynniläntie 571. 
 
Ilmoituksen käsittelemisen peruste 
 
Ilmoituksenvaraisen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ympäristönsuojelu-
lain 115 a §:n mukainen ilmoitus. YSL:n liitteen 4 kohdan 5 mukaan eläinsuoja, joka on 
tarkoitettu vähintään 100 ja alle 750 emakkopaikalle, on ilmoituksenvarainen. 
 
Toimivaltainen viranomainen 
 
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin 
perusteella toimivaltainen viranomainen käsittelemään YSL:n liitteen 4 kohdan 5 mukai-
sen toiminnan ilmoituksen. 
 
Tiivistelmä toiminnasta 
 
Nykyisellä toiminnalla on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 5.5.2017 myöntämä 
voimassa oleva ympäristölupa 384 emakolle, 164 lihasialle sekä kahdelle karjulle. Tilalla 
on tällä hetkellä emakkosikala. Uusimassa sikalassa on porsitus, porsaiden välikasvatus 
ja oman uudistuksen kasvatus. V. 2018 peruskorjatussa sikalassa on tiineytys, tiineet ja 
karjut ja ensikoiden asemaopetus sekä emakoiden lastaus. Nykyisissä eläinsuojissa on 
yhteensä 384 emakkoa, 164 lihasikaa sekä kaksi karjua, laajennuksen jälkeen emakoita 
on 475, lihasikoja 168 ja karjuja kolme. 
 

Ilmoituksen käsittely 
 
Ilmoitus saapui Kuortaneen ympäristönsuojeluviranomaiselle 11.7.2022. Ilmoitus on kuu-
lutettu Kuortaneen kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivuilla 14.7.-19.8.2022 sekä tieto 
ilmoituksen vireilläolosta on julkaistu Viiskunnassa 14.7.2022.  
 
Ilmoitusasiakirja liitteineen on ollut kuulutusajan nähtävillä Kuortaneen kunnan infopis-
teessä, kunnantalon ollessa suljettuna kunnan kirjastossa sekä kunnan internetsivuilla. 
Eläinsuojan sijaintikiinteistöön 600 m etäisyydellä rajautuvien kiinteistöjen omistajia tiedo-
tettu 14.7.2022 lähetetyllä naapurien kuulemiskirjeellä. Ilmoituksesta on pyydetty lausunto 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollolta. 
Lausunto on liitteenä 2. Määräaikaan mennessä ei ole saapunut kirjallisia muistutuksia. 
Hakija ei ole huomautettavaa annettuun lausuntoon.  
 
Ympäristölautakunta on tarkistanut Jukka Nykäsen ilmoituksen, siihen liittyvät asiakirjat 
sekä annetun lausunnon sekä lausuntoon annetun vastineen. Ympäristölautakunta hy-
väksyy ilmoituksen. Muilta osin toiminnassa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta 
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) ja ilmoittajan ilmoituksessaan antamia 
tietoja eläinsuojan toiminnasta. Toiminnassa on myös noudatettava Valtioneuvoston ase-
tusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VnA 
1250/2014). Edellä mainitun lisäksi ympäristölautakunta antaa toiminnalle seuraavat lisä-
määräykset: 
 
Jätehuolto sekä kemikaalien ja polttoaineiden säilytys: 
 
1. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket, öljynsuodattimet, vanhentuneet tor-
junta-aineet ja käyttökelvottomat kemikaalit toimitetaan vuosittain vastaanottajalle, jolla on 
lupa vastaanottaa kyseisiä vaarallisia jätteitä. Muut tilalla syntyvät jätteet on lajiteltava ja 
toimitettava hyväksyttyihin jätteiden keräyspisteisiin. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja 
käytettävien kemikaalien varastointi järjestetään siten, ettei varastoinnista aiheudu epä-
siisteyttä, haju- tai terveyshaittaa eikä maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai 
muuta haittaa ympäristölle. Kemikaalit on säilytettävä siten, etteivät asiattomat saa niitä 
haltuunsa. Jätteen toimittamisesta jätehuoltoon on huolehdittava alueella voimassa ole-
vien jätehuoltomääräysten mukaisesti, ellei tässä päätöksessä toisin määrätä. Jätteiden 
hävittäminen polttamalla on kielletty. 
 
2. Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee 
varustaa niin, että säiliön vapaa tyhjentyminen estyy. Ulkona sijaitsevat säiliöt tulee sijoit-
taa tiiviille alustalle ja irti maasta sekä maastollisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon 
yhteydessä aine ei pääse ympäristöön. Säiliöiden läheisyydessä on pidettävä riittävästi 
imeytysainetta vahinkotilanteiden varalle. 
 
3. Kuolleet eläimet toimitetaan vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa eläinjätteen käsitte-
lemiseen. 
 
Lannan varastointi sekä lannan ja eläinsuojan pesuvesien levitys: 
 

4. Lannan varastointitilavuus tulee olla riittävä 12 kk varastointiin. Tilakeskuksessa tulee 
lietesäiliöt kattaa turpeella tai muulla hajuhaittoja vähentävällä katteella. Sen lisäksi mitä 
lailla tai asetuksella säädetään karjanlannan ja jätevesien hyödyntämisestä lannoitteena 
pellolla, tulee niiden peltolevityksessä noudattaa seuraavia määräyksiä: pohjavesialueille 
ei saa levittää virtsaa, lietettä, eläinsuojan pesuvesiä, jätevesiä, jätevesilietteitä eikä muita 
nestemäisiä orgaanisia lannoitteita. Pohjaveden muodostumisalueille ei saa lisäksi levittää 
kuivalantaa. Vedenottamojen ympäristössä tulee huomioida mahdolliset voimassa olevat 
suoja-aluepäätökset. Sellaisten talousvesikaivojen ja -lähteiden, joilla ei ole vahvistettua 
suojavyöhykettä, ympärille tulee jättää 100 metrin suojavyöhyke, jolle ei levitetä karjanlan-
taa, jätevesiä, jätevesilietteitä eikä muita orgaanisia lannoitteita. Peltolohkokohtaisten 
maaperäselvitysten perusteella on kuitenkin mahdollisuus tarkentaa yksittäisten peltoloh-
kojen lannoitustapoja pohjavesialueilla sekä talousvesikaivojen ja - lähteiden läheisyydes-
sä.  
 
5. Eläinsuojien pesuvedet on johdettava riittävän kokoiseen tiiviiseen säiliöön. 
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Valvonta: 
 
6. Eläinsuojien valmistumisesta ilmoitetaan Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle käyttöönottotarkastusta varten ennen toiminnan aloittamista. 
 
Toiminnan tarkkailu ja kirjanpito: 
 
7. Valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VnA 138/2019) 9 §:n 2 
momentissa lueteltujen tietojen lisäksi toiminnan vuosiseurantatietojen tulee sisältää tiedot 
toiminnassa syntyneistä jätteistä lajeittain ja määrittäin sekä jätteiden toimituspaikat. Yh-
teenveto seurantakirjanpidosta tulee raportoida valvontaviranomaiselle (kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen) vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä en-
sisijaisesti sähköisenä valvontaviranomaisen osoittaman asiointijärjestelmän kautta. Liet-
teestä ja lannasta on tehtävä lanta-analyysit kokonaistypen, liukoisen typen sekä liukoisen 
fosforin osalta vähintään viiden vuoden välein. Analyysitulokset on liitettävä vuosirapor-
tointiin. Myös polttoneste- ja öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat tulee liittää raportointiin. 
 
Vahinko- ja onnettomuustilanteet: 
 
8. Onnettomuustilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille ja Kuor-
taneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli niistä voi aiheutua välitöntä ja il-
meistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. 
 
Paras käyttökelpoinen tekniikka: 
 
9. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
(BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon. 
 
Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen: 
 
10. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava YSL 115 a §:n mukaisesti. 
Toiminnan lopettamisesta tehdään kirjallinen ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan päät-
tymistä Kuortaneen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lopettamista koskevat tar-
kemmat määräykset voidaan antaa ilmoituksen jättämisen jälkeen. 
 
Päätöksen noudattaminen: 
 
11. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 
 
Päätöksen perustelut 
 
Toiminnasta ei, annetut määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu 
yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympä-
ristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, ym-
päristönsuojelulain 16-18 §:ssä kiellettyä seurausta eikä erityisten luonnonolosuhteiden 
huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdolli-
suuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella.  
 
Määräyksillä jätehuollosta ehkäistään jätteiden käsittelystä aiheutuva alueen roskaantu-
minen sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien likaantumisen aiheuttamat ympäristö- ja 
terveyshaitat. Polttoaineiden, muiden kemikaalien ja vaarallisten jätteiden asianmukainen 
varastointi vähentää ympäristölle aiheutuvaa riskiä. Määräykset lannan ja eläinsuojan pe-
suvesien levityksestä sekä lantaisten pintavesien ympäristöön pääsyn rajoittamisesta on 
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annettu ehkäisemään niiden mahdollisesti aiheuttamaa maaperän, vesistön tai pohjave-
den pilaantumisvaaraa. 
 
Määräyksellä toiminnasta vahinko- ja onnettomuustilanteissa ehkäistään ympäristön pi-
laantumista em. tilanteissa. 
 
Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista, 
ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. 
 
Toiminnan ja ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) kehittyy ja sitä 
tulee ottaa käyttöön, jos päästöjä tai jätteitä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuksia. Valvontaviranomainen 
suorittaa valvontasuunnitelman mukaista valvontaa, jonka mukaan eläinsuojilla käydään 
valvontatarkastuksella säännöllisin väliajoin. Kirjanpitovelvoite ja tietojen saanti ovat osa 
valvontaa. Velvoitteella ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen toiminnan lopettamisesta, val-
vontaviranomaisella on mahdollisuus antaa määräyksiä toiminnan lopettamisesta. 
 
Päätöksen voimassaolo 
 
Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan muuttamisesta ja ilmoituksenvaraisen toimin-
nan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävästä tai muusta toiminnan olennaisesta muutta-
misesta on tehtävä ilmoitus. Ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää päätöksen rau-
keamisesta ympäristönsuojelulain 88 §:n mukaisesti tai peruuttaa päätöksen ympäristön-
suojelulain 93 §:n mukaisesti. (YSL 87, 88, 89, 93 ja 115 a §) 
 
Jos asetuksella annetaan tämän ilmoituspäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai 
näistä poikkeavia säännöksiä ilmoituspäätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, ase-
tusta on ilmoituspäätöksen estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 
 
Päätöksen antaminen ja lainvoimaisuus 
 
Päätös käsitellään ympäristölautakunnassa 23.8.2022 ja pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen 
päätös asetetaan nähtäville. Päätös on lainvoimainen 10.10.2022, jos päätökseen ei hae-
ta muutosta valittamalla. (YSL 198 §) 
 
Sovelletut oikeusohjeet 
 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6-8, 14-17, 29 a, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 84, 85, 87, 88, 
89, 93, 94, 115 a-e, 170, 190, 198 ja 205 §:t 
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 15 a, 20 §  
Jätelaki (646/2011): 8, 13, 15, 72, 118-120 §:t 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014) muutoksineen 
 
Käsittelymaksu 
 

Asian käsittelystä peritään Kuortaneen kunnan ympäristölautakunnan 45 §/ 8.12.2016 
taksan mukaisesti lupamaksua 1594,26 € (taksan 2 §:n kohta 2.3: asian käsittelyyn käy-
tetty aika 20 tuntia (54 €/h), ilmoituksesta tiedottaminen lehdessä 464,26 € ja 50 € kiinteät 
kuulemiskustannukset). Lasku lähetetään myöhemmin. (YSL 205 §) 
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Päätöksestä tiedottaminen 
 
Päätöksestä kuulutetaan Kuortaneen kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivustolla sekä 
tieto päätöksestä julkaistaan Viiskunnassa. 
 
Päätös: hakijalle 
 
Jäljennös päätöksestä:  
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue  
Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto 
 
Tieto päätöksestä: ilmoituksesta tiedon saaneet kiinteistönomistajat. 
 
Muutoksenhaku 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusosoitus on liitteenä 3. (YSL 190 §) 
 
Liitteet 
 
Liite 1: Ilmoituslomake liitteineen 
Liite 2: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto 
Liite 3: Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeus  
 
ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 
 
 
Ville Sallila    Jukka Kotola 
ympäristölautakunnan puheenjohtaja    pöytäkirjanpitäjä 
  


