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ILMOITUSVELVOLLISUUDEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) 115 a §, liite 4, kohta 5 a:
Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus eläinsuojan toiminnan
laajentamisesta, kun eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee eläinsuojaa koskevan ilmoituksen
(YSL 115 a §).  Laukaan lupa- ja valvontalautakunnan päätöksen 27.1.2021, 3 §:n
mukaan ympäristönsuojelun viranhaltija antaa päätöksen YSL 115 a §:n mukaisesta
ilmoituksesta.

ILMOITUKSENVARAINEN TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Janne ja Jonna Rämö ovat jättäneet ilmoituksen maidontuotannon laajentamisesta
Rämön tilalla 77-406-1-65. Tilalla on voimassa oleva Hankasalmen kunnan
ympäristölautakunnan valvontajaoston vuonna 2009 myöntämä ympäristölupa.
Luvan mukainen eläinmäärä on ollut 42 lypsylehmää, 32 hiehoa ja 16 alle 6 kk:n
ikäistä vasikkaa.  Muutokset tehdään tuotantorakennuksen sisällä.

Eläinsuoja sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella.

Ilmoituksen mukaan tilalla olisi jatkossa 57 lypsylehmää, 15 hiehoa, 17 6-12 kk:n
ikäistä vasikkaa ja 20 alle 6 kk ikäistä vasikkaa.  Sonnivasikat ja osa lehmävasikoista
lähtevät välitykseen noin kahden viikon ikäisinä.

Pihattonavetassa lanta käsitellään pääosin lietelantana.  Poikima- ja hoitokarsina on
kestokuivikepohjainen.  Kestokuivikepohja tyhjennetään lietekuiluun tai suoraan
pellolle.

Tilakeskuksessa on lietesäiliötilavuutta kahdessa lietesäiliössä ja kahdessa
pumppaussäiliössä yhteensä 1486 m3.  Etäsäiliössä on 569 m3 ja vuokrasäiliössä
vuokrattuna 500 m3 lietesäiliötilavuutta.  Yhteenlaskettu käytettävissä oleva
lietesäiliötilavuus on 2555 m3.  Lietelantalat ovat kattamattomia.  Kuivalantalan
tilavuus on noin 75 m3. 



Pihattonavetassa on luonnollinen ilmanvaihto.

Karjan tuottama lanta käytetään viljelykasvien lannoitteena. Tilalla on käytettävissä
lannan levitykseen noin 107 hehtaaria peltoalaa. 80 % lannasta levitetään keväällä ja
kesällä ensimmäisen rehunteon jälkeen.  Loppu 20 % levitetään syksyllä
ympäristösitoumuksen ja nitraattiasetuksen mukaisesti. 

Yli 6 kuukauden ikäisiä nautoja laidunnetaan 4 kuukautta vuodessa, ja eläimet ovat
öisin ulkona. 

Maitohuonevesiä ja muita pesuvesiä tulee navetasta vuodessa noin 300 m3. Ne
johdetaan lietesäiliöön. 

Esikuivattua säilörehua valmistetaan noin 1175 tonnia vuodessa laakasiiloihin,
aumaan ja pyöröpaaleihin.  Mahdollinen puristeneste johdetaan puristenestesäiliöön
tai lietesäiliöihin ja käytetään pellolla lannoitteena.

Moottoripolttoöljyä varastoidaan maksimissaan 7500 litraa kolmessa säiliössä.  Muita
öljytuotteita tilalla varastoidaan enintään 400 litraa betonipohjaisessa korjaamossa. 
Lypsylaitteiden pesuaineet varastoidaan pesurin vieressä omissa astioissaan.

Torjunta-aineita käytetään ja varastoidaan tilalla ympäristökorvausehtojen
mukaisesti. 

Tilalla on käytössä vesiosuuskunnan vesi.  Sosiaalitilojen WC-vedet johdetaan
kunnan jätevesiverkostoon.

Muita tilalla syntyviä jätteitä käsitellään seuraavasti: pilaantunut rehu peltoon, kuolleet
eläimet Honkajoki Oy:lle, jalostukseen kelpaamaton maito vasikoille tai lietesäiliöön,
vaaralliset jätteet kunnalliseen keräykseen ja maatalouden muovit muovia kerääville
yrityksille.

Tilalla on ympäristökorvaussitoumus vuosille 2015 - 2020.

Eläinsuojan toimintaa laajennetaan nykyisen tuotantorakennuksen sisällä.  Etäisyys
eläinsuojasta lähimpiin naapurien asuinrakennuksiin (2 kpl) on noin 180-190 m.
Valtioneuvoston asetuksen 138/2019 mukainen vähimmäisetäisyys on 150 m kun
lantaloiden luonnollinen kuorettuma toimii katteena. 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY

Ilmoitus on tullut vireille 12.2.2021.  Ilmoituksen vireille tulosta on kuulutettu
Hankasalmen kunnan Internet-sivuilla 25.2.-6.4.2021.  Ilmoituksesta on tiedotettu
tilakeskuksen rajanaapureille ja lähialueen vakinaisten ja loma-asuntojen omistajille
kirjeitse 25.2.2021.

LAUSUNNOT

Ilmoituksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta.  Jyväskylän
kaupungin ympäristöterveysjaosto on antanut ilmoituksesta seuraavan lausunnon:

Raatojen säilytyksessä keräilyä varten tulee noudattaa Eviran (nyk. Ruokavirasto)
ohjetta 15009/02.  Raatojen säilytykseen tilalla on suhtauduttava riittävällä
huolellisuudella ja varovaisuudella, jotta tilalle itselleen tai ympäristölle ei aiheudu
vaaraa.



Lannan käsittely- ja levitysajankohtaa sekä levityspellon sijaintia valittaessa tulee
ottaa huomioon naapureille aiheutuva hajuhaitta. Lannan käsittelyä ja levitystä on
vältettävä asutuksen läheisyydessä yleisinä juhlapäivinä ja juhlatilaisuuksien aikana.

Lietteen levitysalojen välittömässä läheisyydessä asuville asukkaille ei saa aiheutua
levityksestä kohtuutonta hajuhaittaa. Levitysajankohta tulee pyrkiä valitsemaan siten,
että naapureille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Liete tulee levittää
tyynellä säällä tai ainakin niin, ettei tuulensuunta ole naapuriin päin.

Lannan kuormaus ja kuljetus tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua kalustoa
käyttäen siten, että lantaa ei joudu ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai
pohjaveteen, ja ettei siitä aiheudu kohtuutonta haittaa tai rasitusta naapureille, tien
varrella asuville asukkaille tai muille tien käyttäjille.

Toiminnassa syntyvät jätteet ja käytettävät kemikaalit tulee varastoida niin, ettei niistä
aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa, eikä maaperän tai pohjaveden
pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle.

Tilalla tulee huolehtia säännöllisestä haittaeläintorjunnasta siten, että haittaeläinten
pääsy ravinnonlähteisiin ja pesiminen rakenteissa estyy. Lintujen ja muiden
haittaeläinten pääsy myös navettaan tulee minimoida mm. salmonellariskin vuoksi.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Ilmoituksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

TOIMINNANHARJOITTAJAN VASTINE

Toiminnanharjoittaja ei ole jättänyt vastinetta lausunnon johdosta.

TARKASTUS

Ympäristönsuojelusihteeri on tarkastanut toiminnan 13.4.2021.  Tarkastusmuistio on
liitetty asiakirjoihin.

Tarkastuksen yhteydessä käytiin läpi ja täydennettiin ilmoitusta mm. jaloittelualueiden
osalta.  Eläinsuojan yhteydessä olevaa betonipohjaista jaloittelualuetta (noin 200 m2)
käytetään lähinnä talvisin ja salaojitettua hiekkapohjaista jaloittelualuetta (noin
500-600 m2) lähinnä keväisin ja syksyisin.  Jaloittelualueilla ei ole ruokinta- tai
juomapaikkoja.

ASIAN RATKAISU

Ympäristönsuojelusihteeri hyväksyy Rämön tilan toimintaa koskevan
ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen. 

Toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen ja sen liitteiden sekä seuraavien määräysten
mukaisesti.

Ilmoituspäätös korvaa Hankasalmen kunnan ympäristölautakunnan valvontajaoston
myöntämän ympäristöluvan 148/2009.

MÄÄRÄYKSET



1. Eläinsuojaan saa sijoittaa ilmoituksen mukaisesti enintään 57 lypsylehmää, 15
hiehoa, 17 6-12 kk:n ikäistä vasikkaa ja 20 alle 6 kk:n ikäistä vasikkaa, yhteensä 767
eläinyksikköä.  Eläinten määrää ja ikäjakaumaa voidaan muuttaa edellyttäen, että
lannantuotanto ja muut ympäristövaikutukset eivät ylitä yhteenlasketun
eläinyksikkömäärän lannantuottoa ja ympäristövaikutuksia.

2. Eläinsuojassa syntyvä lanta, pesuvedet ja puristeneste sekä jaloittelualueilta
kerättävä lanta ja lantavesi on varastoitava vesitiiviissä lantaloissa. 

Käytettävissä olevan lietelannan, pesuvesien ja puristenesteen sekä jaloittelualueilta
kerättävän lannan ja lantaveden varastointitilavuuden sadevesivaroineen tulee olla
vähintään 2500 m3. 

Lantavarastot tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain. 

3. Lannan varastoinnin, kuljetuksen ja käsittelyn tulee tapahtua siten, ettei lantaa
joudu ympäristöön eikä naapureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. 

Lantaloiden ympäristö, tiet ja kuljetuskalusto on puhdistettava tarvittaessa.

Lannan kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, joka kestää koneiden
painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta
talteen.

4. Lanta, lantavedet, puristeneste ja pesuvedet on ensisijaisesti hyödynnettävä
lannoitteena pellolla.  Lantaa ja em. nesteitä voidaan tämän lisäksi toimittaa
käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen.  Ilmoituksen mukaista
eläinmäärää varten tulee olla käytettävissä lannan levittämiseen soveltuvaa peltoalaa
vähintään 54 hehtaaria.

Lanta ja nesteet tulee mahdollisuuksien mukaan levittää ensisijaisesti keväällä tai
kasvukaudella siten, että kasvit käyttävät ravinteet mahdollisimman tehokkaasti
hyödykseen.

5. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava
maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon
letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Lietteen ja puristenesteen levitystä ja käsittelyä tulee välttää yleisinä juhla- ja
pyhäpäivinä.

6. Lanta tulee levittää siten, ettei lantaa tai sen sisältämiä ravinteita pääse valumaan
vesistöihin tai ojiin eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa aiheudu.

Vesistöjen rannoille ja valtaojien varsille tulee jättää vähintään 10 metrin
suojavyöhyke käsittelemättä karjanlannalla tai puristenesteellä. 

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä
maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään
30–100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei lannoiteta lannalla ja orgaanisilla
lannoitevalmisteilla.

Lietelantaa tai puristenestettä ei saa levittää luokitelluilla pohjavesialueilla sijaitseville
pelloille.

7. Laiduntavien eläinten määrä ei saa ylittää laitumena käytettävän alueen maaperän
ja kasvillisuuden kestävyyttä.

Karjaa ei saa päästää laiduntamaan maaston muodoista, maalajista ja kaivon
rakenteesta riippuen 30–100 metriä lähemmäs vedenottoon käytettäviä kaivoja tai
muita vedenottamoja. 



Juotto- ja ruokintapaikat tulee sijoittaa laidunlohkojen kuiville osille.  Mahdolliset
kiinteät juotto- ja ruokintapaikat tulee rakentaa tiivispohjaisiksi, ja niille kertyvä lanta
tulee poistaa säännöllisesti.

Vesistöön asti ulottuvilla laitumilla saa pitää kerrallaan sen verran karjaa, että
laitumen tuotanto riittää karjan ravinnoksi.

8.  Jaloittelualueita tulee hoitaa niin, että pinta- tai pohjavesiin ei aiheudu
ravinnepäästöjä. Ulkopuolisten vesien pääsy jaloittelualueille tulee estää.

Lanta tulee poistaa jaloittelualueilta riittävän usein ja se tulee varastoida lietesäiliössä
tai muussa tiiviissä säiliössä.  Lantavesi tulee kerätä tiiviisiin säiliöihin. 

9. Kuolleet eläimet tulee säilyttää tiivispohjaisella alustalla ja toimittaa
hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa
kyseistä jätettä, tai hävittää muulla sallitulla tavalla.  Raatojen säilytyksessä tulee
noudattaa terveydensuojeluviranomaisen antamia ohjeita.

Vaaralliset jätteet (esim. jäteöljyt, öljyiset jätteet ja akut) tulee säilyttää toisistaan
erillään tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa ehjissä, suljetuissa ja
merkityissä astioissa tiiviillä alustalla ja toimittaa säännöllisesti, vähintään vuosittain,
vaarallisten jätteiden keräilyyn. 

Kierrätykseen soveltuvat jätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. 

Pilaantunut rehu tulee varastoida tiiviillä alustalla ja hyödyntää pellolla lannoitteena
tai toimittaa luvalliseen vastaanottopaikkaan. 

Sekajätteet tulee toimittaa luvalliseen vastaanottopaikkaan. 

Tuotannollisessa toiminnassa syntyneet suurikokoiset muovijätteet tulee toimittaa
maatalousmuovien keräykseen tai energiajätteenä luvalliseen vastaanottopaikkaan.

10. Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varastoitava ja
käsiteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä,
roskaantumista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien
pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle.

Ulkona sijaitsevien polttonestesäiliöiden tulee olla rakenteeltaan kaksivaippaisia tai
suoja-altaallisia, tai säiliöt tulee sijoittaa suoja-altaaseen, jonka tilavuus on vähintään
110 % suurimman säiliön tilavuudesta.  Sadeveden pääsy suoja-altaaseen tulee
estää esimerkiksi katoksella, tai suoja-altaat tulee varustaa öljynerottimeen johtavalla
tyhjennysputkella.  Polttonestesäiliöt tulee varustaa ylitäytön estävällä järjestelmällä
ja laponestolaitteella sekä lukituksella.  Polttonestesäiliöt tulee saattaa määräyksen
mukaisiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tilalla tulee huolehtia säännöllisestä haittaeläintorjunnasta siten, että haittaeläinten
pääsy ravinnonlähteisiin ja pesiminen rakenteissa estyy. Lintujen ja muiden
haittaeläinten pääsy navettaan tulee minimoida.

11. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan
tällaisen tekniikan käyttöönottoon.

12. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää
ympäristöhaittaa, on ilmoitettava Hankasalmen kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle viipymättä.  Toiminnanharjoittajan on välittömästi
ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten vähentämiseksi.

13. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava lantaloiden kuntoa säännöllisesti aina
tyhjennysten yhteydessä. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa
päästöjen syntymiseen, puutteet on korjattava viipymättä.



14. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Yhteenveto
kirjanpidosta on toimitettava Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
kultakin vuodelta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.  Yhteenvedosta
tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
- eläinten määrä
- toiminnassa vuosittain muodostuva lannan määrä lantatyypeittäin
- lannan toimituspaikat tai vastaanottajat ja lannan toimittamisen ajankohdat
lantatyypeittäin
- uudet tai muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset
- tiedot kuolleiden eläinten määristä ja toimituspaikoista
- tiedot toiminnassa havaituista häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista
tilanteista.

15. Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, kuten tuotannon
lisäämisestä tai lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin ennen
toimenpiteeseen ryhtymistä Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla tämän
päätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai päätöksestä poikkeavia
säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä
noudatettava. (YSL 70 §)

Toiminnassa tulee noudattaa tämän päätöksen lisäksi valtioneuvoston asetusta
ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (VNa 138/2019) ja valtioneuvoston asetusta
maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (1250/2014).

PERUSTELUT

Toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen,
aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:
- terveyshaittaa
- haittaa luonnolle ja sen toiminnoille 
- luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista 
- ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä 
- ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä 
- vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle  
- muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta
- maaperän tai pohjaveden pilaantumista
- erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista
- vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. (YSL 115 d §)

Lupamääräysten perustelut

1. Eläinsuojan enimmäiseläinpaikkaluku ja ikäjakauma ovat ilmoituksen mukaisia.
Kun toimintaa harjoitetaan ilmoituksen perusteena olevan eläinten yhteenlasketun
eläinyksikkömäärän puitteissa, lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät
ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä vuotuista lannantuotantoa tai muita
ympäristövaikutuksia. (YSL 52, 115 d §:t)

2. Lantavarastojen ja -kourujen tulee olla vesitiiviitä suorien valumien estämiseksi. 

Lannan varastointitilavuudet vastaavat 12 kuukauden laskennallista varastotilavuutta.
Varastointisäiliöiden mitoituksessa on otettu huomioon myös sadevesivara,
pesuvedet ja säilörehun puristeneste sekä jaloittelualueiden lantavesi.  Päätöksen



mukaisilla lannan varastointitilavuuksilla voidaan turvata lantavarastojen riittävyys
myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Lantavarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen
hyötytilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena.  (YSL 52, 115 d §:t,
nitraattiasetus 5 §)

3. Määräyksen mukaisilla toimenpiteillä varmistetaan, että lannan varastoinnista tai
käsittelystä ei aiheudu ympäristön asukkaille tai muille asianosaisille kohtuutonta
viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta.  (YSL 52, 115 d §:t)

4. Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloilla tarkoitetaan lannan käyttöä siten,
että ei tapahdu ylilannoitusta eikä aiheudu siitä tai virheelliseen ajankohtaan
suoritetusta levityksestä johtuvaa ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Peltoalavaatimus
on laskettu tässä siten, että käytettävissä on vähintään yksi peltohehtaari 1,3
lypsylehmää, 3,5 12–24 kk ikäistä hiehoa, 4,5 6-12 kk ikäistä vasikkaa ja 11 alle 6 kk
ikäistä vasikkaa kohti.  Vaatimus on valtioneuvoston asetuksen 138/2019 mukainen.
(YSL 52, 115 d §:t)

5. Peltojen muokkaamista lannan pintalevityksen jälkeen koskeva määräys on
annettu valumien ja hajuhaittojen vähentämiseksi.  Lannan levitysaikojen
rajoittamisella vähennetään naapureille aiheutuvaa häiriötä.  (YSL 52, 115 d §:t,
nitraattiasetus 10 §)

6. Nitraattiasetuksen 10 §:ssä edellytetään maaston korkeussuhteista, maalajista ja
kaivon rakenteesta riippuen 30 - 100 metrin levyinen suojavyöhyke vedenhankintaan
käytettävien talousvesikaivojen ja lähteiden ympärille. 

Hankasalmen ympäristönsuojelumääräysten 15.2 §:ssä säädetään, että vesistöjen
rannoille tulee jättää vähintään 10 m levyinen suoja-alue, jolle ei saa levittää lantaa,
virtsaa tai puristenestettä.  Ympäristönsuojelumääräysten 15.1 §:n mukaan
lietelantaa, virtsaa tai puristenestettä ei saa levittää pohjavesialueella, ja kuivalantaa
ei saa levittää pohjaveden muodostumisalueella.

7. Laiduntamista koskevat määräykset on annettu, jotta laidunnuksesta ei aiheutuisi
vesistöjen, vedenottamoiden tai muun ympäristön pilaantumista (YSL 52, 115 d §:t).
Kaivojen ja muiden vedenottamojen ympärille jätettävä suojavyöhyke on
ympäristöhallinnon ohjeen 1/2010 mukainen. 

8. Määräys on annettu nitraattiasetuksen 7 §:n ja ilmoituksenvaraisista eläinsuojista
annetun asetuksen (138/2019) 6 §:n perusteella.

9.  Jätelain 15 §:n mukaan lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on kerättävä ja
pidettävä jätehuollossa toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai
ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, etusijajärjestyksen
noudattamiseksi taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista.  Tilalla kuolleiden eläinten asianmukaisella
käsittelyllä ja hävittämisellä voidaan rajoittaa mahdollisten eläintautien leviämistä tilan
ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten tai eläinten terveyteen kohdistuvaa vaaraa.
Vaarallisten jätteiden toimittaminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden
aiheuttamia terveyteen sekä ympäristöön kohdistuvia riskejä.  (YSL 52 §, JäteL 8,
13, 15, 17, 28 §:t)

10. Raaka-aineiden, polttonesteiden, kemikaalien, tuotteiden ja jätteiden
asianmukaisella varastoimisella voidaan vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja
ympäristöön kohdistuvia riskejä.  Samoin haittaeläinten torjunnalla ehkäistään
karjalle ja ihmisille aiheutuvia terveysriskejä.  (YSL 7, 16, 17, 52 §:t, Hankasalmen
kunnan ympäristönsuojelumääräykset 18 ja 19 §:t) 

11. Ilmoituksenvaraisessa toiminnassa on ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi
huolehdittava ja varmistuttava mm. siitä, että toiminnassa käytetään parasta



käyttökelpoista tekniikkaa ja toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. (YSL 6, 8, 52 §:t)

12. Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilanteissa, joissa
ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua merkittävää haittaa.  (YSA 15 a
§)

13.  Lannan varastointisäiliöitä koskeva tarkkailuvelvoite sekä mahdollisesti
havaittujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistamiseksi, ettei
toiminnasta aiheudu suoria valumia ympäristöön. (YSL 16, 17, 62, 66 §:t)

14. Toiminnanharjoittajalle annettu kirjanpito- ja raportointivelvoite laitoksen
toiminnan osalta on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan
järjestämiseksi. (YSL 62 §, YSA 15 a §, JäteL 118, 120 §:t, VNa 138/2019 9 §)

15.  Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle toiminnassa
tapahtuvista muutoksista. (YSL 52, 62, 170 §:t, YSA 15 a §)

LAUSUNTOJEN, MUISTUTUSTEN, MIELIPITEIDEN JA VASTINEIDEN HUOMIOIMINEN

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon
määräyksissä 2, 3 ja 5 (lannan varastointi, käsittely ja kuljetus) sekä 9 ja 10
(jätteiden, raatojen ja kemikaalien käsittely ja varastointi, haittaeläinten torjunta).

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Päätös on voimassa toistaiseksi.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN

Toiminta voidaan aloittaa, kun päätös on annettu tieodksi julkisella kuulutuksella.
Päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 115 c,
115 d §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014) muutoksineen 5-8, 11, 12, 14-17, 20, 39 a,
42-44, 52, 58, 66, 70, 83, 85, 87, 89, 94, 115 a – e, 134, 170, 190, 191, 205 §:t ja
liite 4

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA, 713/2014) 2, 11, 13, 15 a, 20 §:t

Jätelaki (JäteL, 646/2011) muutoksineen 8, 13, 15, 17, 28-29, 118, 120 §:t

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 2, 4-9 §:t ja
liitteet 1 ja 2

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
annettu valtioneuvoston asetus (nitraattiasetus 1250/2014) 5, 7, 10 §:t ja liite 1

Hankasalmen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (KV 13.5.2019,
17 §)

Laukaan lupa- ja valvontalautakunnan päätös toimivallan siirrosta 27.1.2021, 3 §



Lisäksi on otettu huomioon kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2010) ja Hankasalmen kunnan
ympäristönsuojelumääräykset (KV 12.3.2012, 6 §).

PÄÄTÖKSESTÄ PERITTÄVÄ MAKSU

Ilmoituksen käsittelymaksu on 1100 €. 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 20.4.2021.  Kuulutus ja päätös
julkaistaan Hanksalmen kunnan verkkosivuilla www. hankasalmi.fi.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän päätökseen ja siitä perittävään maksuun saa hakea valittamalla
Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen ja
päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 27.5.2021.  Valitusosoitus
on liitteenä.

ALLEKIRJOITUS

Sirpa Peitsenheimo-Aarnio
Ympäristönsuojelusihteeri (SP-A)

Lisätietoja päätöksestä
ympäristönsuojelusihteeri Sirpa Peitsenheimo-Aarnio, p. 050 573 1168

JAKELU

Päätös
Toiminnanharjoittaja
Keski-Suomen ELY- keskus (sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi)
Lausunnon antaneet (Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaosto)
Lupa- ja valvontalautakunta (julkaisu sähköiseen kokouspalveluun)

Tieto päätöksestä
Asianosaiset, joille on erikseen annettu tieto ilmoituksen vireilletulosta

LIITTEET
Valitusosoitus 



VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Asian käsittelystä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin itse pääasiasta.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on
1) asianosaisella, 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, ter vey den- tai luon-
non suo je lun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella ky sy myk ses sä olevat
ympäristövaikutukset il me ne vät, 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jon ka alueella toiminnan
ympäristövaikutukset il me ne vät, 4) valtion val von ta vi ran omai sel la sekä toi min nan sijaintikunnan ja vaikutusalueen
kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel la sekä 5) asiassa yleis tä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 27.5.2021.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto,
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valitusviranomainen
VAASAN HALLLINTO-OIKEUS
Käyntiosoite Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
Postiosoite PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin 029 56 42611 (vaihde), 029 56 42780 (kirjaamo)
Faksi 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi
Aukioloaika ma-pe 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihden vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituksen liitteet
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

(esim. julkinen kuulutus)
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

