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YPÄJÄN KUNTA   PÄÄTÖS YSL 115 a §:n 
Rakennuslautakunta   mukaisessa ilmoitusasiassa 
Perttulantie 20   Antopäivä      Kokouspäivä ja pykälä 
31200 Ypäjä   26.11.2020       19.11.2020           § 42 
  

 

 
 
ELÄINSUOJAN ILMOITUSPÄÄTÖS / KÄPYLÄ TANELI 

 
ASIA Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukainen päätös, joka koskee uuden ra-

kennettavan sekä olemassa olevan eläinsuojan toimintaa tiloilla Pietilä 
981-404-3-8 ja Purttamäki 981-404-3-28 osoitteessa Palikkalantie 147, 
32100 Ypäjä.  

 

 
ILMOITUKSEN TEKIJÄ 

 
Käpylä Taneli 
y-tunnus 2667913-8 
ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6744644, E 301990  

 
 
ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA VIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 
Toiminta on ilmoitusvelvollista ympäristönsuojelulain 115 a § 1 momentin 
mukaisena toimintana. Ympäristönsuojelulain liitteen 4 mukaan ilmoitus-
velvollisia ovat eläinsuojat, joiden kokonaiseläinyksikkömäärä on vähin-
tään 250 ja alle 3 000.  

 
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n 4 momentin mukaan kyseistä toimintaa 
koskevan ilmoituksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. 
Ypäjän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Ypäjän kunnan ra-
kennuslautakunta. 

 
ASIAN VIREILLETULO 
 

Ilmoitus on jätetty 6.8.2020 sähköisenä Forssan seudulliseen ympäristön-
suojeluun. Ilmoituksen liitteenä on lähetetty uuden eläinsuojan piirustukset.  

 
KIINTEISTÖNOMISTAJA 

 
Kiinteistöt, joille toiminta sijoittuu omistavat Heli, Tapio ja Taneli Käpylä. 
 

SELVITYS TOIMINTAA KOSKEVISTA LUVISTA JA KAAVOITUSTILANNE 

 
Olemassa olevalla eläinsuojalla on 12.11.2008 § 56 myönnetty ympäristö-
lupa, joka on voimassa toistaiseksi. Rakennuksilla on MRL:n mukaisia lu-
pia. 
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27.5.2019 hyväksytyssä ja 12.9.2019 voimaan tulleeksi kuulutetussa maa-
kuntakaavassa 2040 kiinteistö sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle ra-
kennetun kulttuuriympäristön alueelle, RKY.  
 
Palikkalan osayleiskaavan mukaan uusi pihatto sijaitsee maatilojen talous-
keskusten alueella (AM) sekä maa- ja metsätalousvaltaisella alueella 
(MY), jolla on erityisiä ympäristöarvoja.  
 
Uusi pihatto on esitetty hakemuksessa aluevarauksena, koska yksi sijoi-
tusvaihtoehto on osittain merkitty muinaisjäännösalueeksi sm-1. Löytö on 
vanha asuinpaikka (kts. Museoviraston lausunto). Pihaton sijoittamiseen 
muinaisjäännösalueelle on haettu Museovirastolta kajoamislupaa. Museo-
virasto on käynyt tekemässä alueella koetutkimuksia lokakuussa 2020.  
 
Tilan nykyisen eläinsuojan kulma ja laakasiilo ovat jo muinaisjäännösalu-
eella.  
 

 
LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 
Tilakeskus sijaitsee peltoaukean keskellä, osittain kahden mäen välissä. 
Loimijoki on noin 250 metrin päässä olemassa olevasta eläinsuojasta ja 
vähintään 135 metrin päässä uudesta kylmäpihatosta.  Lähin naapurin 
asuinrakennus sijaitsee n. 90 m:n etäisyydellä olemassa olevasta lanta-
lasta itään. Uudesta kylmäpihatosta etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin 
tulee vähintään 150 m kaakkoon ja länteen. 
 
Lähin pohjavesialue Ypäjä kk 0498101 sijaitsee 1 000 m:n etäisyydellä ti-
lakeskuksesta länteen.  

 
LAITOKSEN TOIMINTA 

 
Uusi rakennettava eläinsuoja sijoittuu maatilan talouskeskuksen yhtey-
teen. Uuteen kestokuivike kylmäpihattoon tulee paikat 60 emolehmälle ja 
30 hieholle. Emolehmien vasikat lähtevät välitykseen noin 6 – 8 kk ikäi-
senä. 
 
Uuden eläinsuojan valmistuttua olemassa olevassa eläinsuojassa ovat 
lypsylehmät ja osa nuorkarjasta. Laajennuksen toteuttamisen jälkeen ti-
lalla on enimmillään lypsylehmiä 40, emolehmiä 60, hiehoja (12-24 kk) 30 
ja lehmävasikoita (6-12 kk) 15 ja vasikoita (< 6 kk) 70 sekä kaksi siitosson-
nia. Sonnivasikat menevät välitykseen. Edellä olevilla eläinmäärillä ympä-
ristönsuojelulain mukaiseksi eläinyksikkömääräksi tulee 996,2 eläinyksik-
köä. Tulevaisuudessa on tarkoitus luopua lypsylehmistä ja siirtyä vain 
emolehmätuotantoon.  
 
Tilakeskuksessa on 650 m3 kattamaton kuivalantala ja kiinteistöllä 981-
404-3-29 on 505 m3 kattamaton etälantala. Uuden katetun kuivalantalan 
tilavuus on 600 m3. Uuden kylmäpihaton kestokuivikepohjassa on lannan 
varastointitilavuutta 330 m3. Yhteensä kuivalannan varastointitilavuutta on 
2 085 m3.  Olemassa oleva katettu virtsasäiliö on 300 m3.  
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Sadevedet imeytyvät kuivikkeisiin, jolloin tilantarve on noin 170 m3. 
Maitohuoneen pesuvedet n. 42 m3 johdetaan virtsasäiliön. Jos puristenes-
teitä muodostuu, niin ne otetaan talteen pohjamuovin päältä imuvaunulla 
ja levitetään suoraan pellolle tai viedään virtsasäiliöön. Lypsy- ja emoleh-
miä laidunnetaan neljä kuukautta vuodessa.  
 
Näin laskien kuivalantalatilavuutta tulee olla edellä mainituille eläinmäärille 
2 376 m3 ja virtsasäiliötilavuutta 319 m3.  
 
Lannan levitykseen käytettävissä on omaa peltoa 155 ha ja vuokrapeltoja 
10 ha, eli yhteensä 165 ha. Esikuivattua säilörehua tehdään pyöröpaaliin, 
laakasiiloon ja aumaan. Kylmäpihaton valmistuttua siirrytään pääasiassa 
pyöröpaalaukseen. Tilan pelloista 2,6 ha sijoittuu tärkeälle pohjavesialu-
eelle. Peltoalan laskennallinen tarve on 73,8 ha. Tilalla on riittävästi peltoa 
lannan levitykseen. 
 
Tilakeskuksessa on oma porakaivo, jonka vesi on tutkittu viimeksi 2020. 
 
Tilakeskuksella on kolme farmarisäiliötä: 
- 2,6 m3, valuharkkojen päällä  
- 2,5 m3, betonilaatalla 
- 3 m3, betonilaatalla 
Kaikki säiliöt ovat yksivaippaisia ja niiden viimeisimmästä tarkastuksesta ei 
ole tietoa.  Kaikissa säiliöissä on laponesto, mutta ei ylitäytönestimiä.  

 
Eläinsuojan toimintaa on kuvattu tarkemmin ilmoituspäätöksen liitteenä 
olevassa ilmoituksessa. 

 
 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

 
Ilmoituksesta tiedottaminen 

 
Ilmoituksesta on kuulutettu Forssan kaupungin ja Ypäjän kunnan inter-
netsivuilla olevilla ilmoitustauluilla 14.9. - 21.10.2020. Asiakirjat ovat ol-
leet kuulutuksen ajan nähtävillä Forssan kaupungin internetsivuilla ja 
Forssan kaupungintalolla. Ilmoitus asian vireilletulosta on 16.8.2020 jul-
kaistu Forssan Lehdessä. Hakemuksesta on 11.9.2020 päivätyllä kir-
jeellä annettu erikseen tieto asianosaisille.  

 
Tarkastukset 

 
Ilmoituksen käsittelyn vuoksi on tehty tarkastus paikan päällä 10.11.2020. 

 
Muistutukset ja mielipiteet  

 
Hakemuksen johdosta ei ole kuulutusaikana jätetty yhtään muistutusta 
tai mielipidettä. 
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Lausunnot 
Ilmoituksesta pyydettiin Jokioisten kunnan, Forssan seudun terveydensuo-
jeluviranomaisen ja museoviraston lausunto.  

 
 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän terveysvalvonnan johtajan 
27.10.2020 päivätty lausunto kuuluu: 

 
  Terveysvalvonnalle ei ole tullut valituksia tilan nykyisestä toiminnasta. Nyt 

suunnitteilla oleva muutos lisää merkittävästi eläinmäärää, joten mahdolli-
sesti toiminnasta aiheutuvat haju- ym. haittatekijät lisääntyvät, joten asia on 
tärkeätä huomioida suunnittelussa varsinkin, kun lähimmät asunnot ja va-
paa-ajankiinteistöt sijaitsevat hakemuksen mukaan 150- 170 metrin etäisyy-
dellä. Toiminnan laajentuessa on erittäin tärkeätä myös toteuttaa kattavaa 
tuhoeläintorjuntaa. Kärpästen ja lintujen lisääntymiseen alueella tulee myös 
varautua ennaltaehkäisevin toimenpitein.  

 
  Polttoainesäiliöiden tulee sijaita siten, ettei siitä tankkaustilanteessa tai muu-

ten pääse polttoainetta valumaan esteettömästi maahan. Säiliöiden varuste-
lun ja sijaintipaikan pinnoitteen tulee estää mahdollisten valumien pääsy ym-
päristöön.  

 
  Hakemuksen mukaan toiminnassa ei käytetä ollenkaan desinfiointiaineita. 

Tässä on todennäköisesti virheellinen tieto.  
   
  Virkaeläinlääkärit valvovat eläintilalla sivutuotelain, eläinsuojelulain ja 

eläintautilain mukaista toimintaa. Lisäksi alkutuotannon (elintarvikelain) 
osalta toiminnan valvonta kuuluu virkaeläinlääkäreille.  

 
  Toiminnassa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön alkutuotan-

nolle asettamia vaatimuksia. Alkutuotannossa käytettävän veden laatu tulee 
täyttää asetuksen vaatimukset.  

 
  Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon 

elintarvikehygieniasta 1368/2011.  
  Sivutuoteasetus EY no 1069/2009 ja EY No 142/2011.  
  Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015.  
  Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 

MMMa 783/2015  
  Eläintautilaki 44112013  
  Valtioneuvoston asetus naulojen suojelusta VNa 592/2010. 
  Lannanlevitys ja muu toiminta tulee järjestää siten, ettei se aiheuta koh-

tuutonta haittaa alueen asukkaille tai vaaraa pohjaveden laadulle. Valtio-
neuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien pääs-
töjen rajoittamisesta 1250/2014. 

  Terveydensuojelulaki 1994/763 

 
Museoviraston 27.8.2020 päivätyssä lausunnossa on mm. seuraavaa: 

 
   Tila sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä Jokioisten kartanon ja Loimijo-

kilaakson viljelymaiseman rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY 2009), 
jolloin alueelle kohdistuvat muutokset sopeutetaan kulttuuriympäristön omi-
naisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Esitetty rakennuspaikka sijoittuu mui-
naismuistolain (295/1963) rauhoittaman kiinteän muinaisjäännöksen, Palik-
kalan Kotomäen kylätontin, alueelle (muinaisjäännösrekisteritunnus 
1000006421). Varhaisin asiakirjamaininta Palikkalan kylän olemassaolosta 
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on vuodelta 1507. Alueella tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa (Enqvist 
2006) Kotomäen kaakkoisosassa on havaittu kylmämuuratun kellarin jään-
teet ja kiviaitaa. Kylätontin alue on merkitty voimassa olevaan Palikkalan 
osayleiskaavaan suojelumerkinnällä (sm-1). Kaavamääräysten mukaan 
luonnon, muinaismuistojen tai kulttuuriympäristön kannalta arvokkaaksi osoi-
tetuilla alueilla tehtäviin, maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin on haettava 
MRL 128 §:n mukainen maisematyölupa. 

 
 Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisem-
masta asutuksesta ja historiasta. Kiinteän muinaisjäännöksen ja sen suoja-
alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu nii-
hin kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty 
(MML 1 § ja 4 §).  
 

  Edellä todetun vuoksi Hämeenlinnan kaupunginmuseo esittää tutkittavaksi 
mahdollisuutta siirtää rakennuspaikka muinaisjäännösalueen ulkopuolelle. 

 
  Mikäli siirto ei ole mahdollista ja kiinteä muinaisjäännös aiheuttaa merkityk-

seensä nähden kohtuutonta haittaa, on maanomistajalla tai muulla toimijalla 
oikeus hakea Museovirastolta muinaismuistolain (295/1963) 11 § mukaista 
kajoamislupaa tunnetulle kiinteälle muinaisjäännökselle rakentamiseksi. 

 
  

Toiminnanharjoittaja on 10.11.2020 ilmoittanut vastineena lausuntoihin, 
että tilalla on käytössä desinfioiva pesuaine. Maininta oli vain jäänyt pois 
hakemuksesta.  
   
 
  

RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU 

 
Rakennuslautakunta hyväksyy Taneli Käpylän ilmoituksen rakennetta-
vasta eläinsuojasta, sekä olemassa olevan eläinsuojan toiminnan jatkami-
sesta Ypäjällä tiloilla Pietilä 981-404-3-8 ja Purttamäki 981-404-3-28. 
 
Eläinsuojissa voidaan pitää eläimiä enintään 996,2 eläinyksikköä (huomi-
oiden lupamääräys nro 2):  
- Olemassa olevassa eläinsuojassa enintään 40 lypsylehmää, 15 vasik-

kaa (6-12 kk), 15 alle kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa ja kahta sii-
tossonnia. 

- Uudessa kylmäpihatossa enintään 60 emolehmää, 30 hiehoa ja 55 alle 
kuuden kuukauden ikäistä vasikkaa. 

 
Toimintaa on harjoitettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja toiminnan-
harjoittajan on noudatettava muun lainsäädännön ohella valtioneuvoston 
asetusta ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) ja valtioneuvoston 
asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 
rajoittamisesta (1250/2014). 
 
Lautakunta antaa lisäksi ilmoituksen johdosta seuraavat määräykset ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain 115 d §:n 
nojalla: 
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1. Uuden eläinsuojan sijoittaminen 
 

Uusi eläinsuoja tulee sijoittaa ilmoitushakemuksen liitteenä olevassa, 
7.9.2020 päivätyssä, asemapiirustuksessa osoitetulle alueelle. Ympäristön-
suojeluviranomaiselle tulee toimittaa korjattu asemapiirustus, kun sijoitus-
paikka on ratkennut.  
 
 

2. Lannan varastointi 

 
Lantavarastot on mitoitettava, toteutettava ja ylläpidettävä siten, että eläin-
suojista 12 kk aikana kertynyt lanta voidaan varastoida asianmukaisesti. 
Mitoituksessa voidaan huomioida laidunnusaikaa enintään neljä kuukautta 
vuodessa.  
 
Eläimiä voi olla kuitenkin enintään sen verran, että lannantuotanto ei ylitä 
käytössä olevaa lannan- ja virtsanvarastointitilavuutta. Laskennassa käy-
tetään valtioneuvoston asetuksen 1250/2014 liitteen 1 arvoja sekä huomi-
oidaan sade- ja pesuveden tarvitsema varastointitilavuus. 
 
Ilmoituksen mukaisen eläinmäärän laskennallinen lannan varastointitarve 
kuivalannalle on 2 376 m3 ja virtsalle 319 m3. Tilalla on käytettävissä kui-
valantalatilavuutta 2 085 m3 ja 300 m3:n virtsasäiliö.  
(YSL 7 §, 17 §, VNA 1250/2014) 
 

3. Kuljetukset 

 
Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, 
että lantaa ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos lannan kuor-
mauksessa tai kuljetuksessa aiheutuu vuotoja, on ympäristöön päässyt 
lanta siistittävä pois. (YSL 16 §, 52 §) 

   
 

4. Jätteiden käsittely 

 
Jätteet on varastoitava niin, etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä tai ympäristön 
roskaantumista. Piha-alueet on pidettävä siistinä. Hyötykäyttöön kelpaavat 
jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyö-
tykäyttöön. 
 
Vaaralliset jätteet on toimitettava asianmukaiset luvat omaavalle vastaan-
ottajalle vähintään kerran vuodessa. Vaaralliset jätteet tulee varastoida 
niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumis-
vaaraa. Jätteiden avopoltto on kielletty. 
(YSL 58 §, 66 §, JL 13 §, 15 §, 28 §, 29 §) 
 
 

5. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja säiliöiden tarkastus 

 
Polttonestesäiliöiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein tai tarkastuk-
sessa laadittuun pöytäkirjaan kirjatun määräajan puitteissa. 
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Polttonestesäiliön täyttö- ja tankkausalueiden tulee olla tiivispohjaisia ja 
muotoiltu siten, että mahdolliset polttoainevuodot eivät voi valua maape-
rään. Säiliöiden läheisyyteen on varattava riittävä määrä imeytysainetta 
mahdollisen vuodon imeyttämistä varten.  
 
Yksivaippasäiliöt tulee suojata vähintään katoksella ja sijoittaa suoja-altaa-
seen, jonka tilavuus on vähintään 1,1 kertaa siellä olevan säiliön suurin 
nestetilavuus. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kaksoisvaippasäiliöitä. 
 
Polttonestesäiliöt tulee varustaa ylitäytön estävillä laitteilla 30.6.2021 men-
nessä. Muilta osin polttonestesäiliöt ja niiden varastointi sekä täyttö- ja 
tankkauspaikat tulee kunnostaa tämän määräyksen mukaiseksi 1.1.2025 
mennessä. 
 
Muut vaaralliset kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa va-
rastopaikassa tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa 
tiiviillä alustalla siten, että aineita ei voi päästä vahinkotapauksessakaan 
viemäriin tai ympäristöön. Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden, 
varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturval-
lisuusohjetta. 
(YSL 52 § ja 66 §) 
 

 
6. Ilmoitusvelvollisuudet ja toiminta häiriötilanteissa 

 
Toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta sekä toiminnan-
harjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitet-
tava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 
Poikkeuksellisista tilanteista (häiriötilanteet, vahingot, onnettomuudet), 
joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava vii-
pymättä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpi-
teisiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. 
(YSL 52 §, 62 §, 123 §, 134 § ja 170 §). 
 
 

7. Tarkkailu ja raportointi 
 

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojien toiminnasta.  
Vuosiyhteenveto edellisvuoden kirjanpidosta tulee toimittaa valvontavi-
ranomaiselle (Forssan kaupungin seudullinen ympäristönsuojelu) ja/tai 
sähköisesti suoraan ympäristöhallinnon asianhallinta-tietojärjestelmään 
vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää vähin-
tään seuraavat tiedot: 
- eläinmäärät eläinsuojittain 
- toteutuneet lantamäärät 
- tiedot lannan levitysalasta, lannanlevitysalassa tapahtuneista muutok-

sista ja pellon vuokraus- ja lannan vastaanottosopimuksissa tapahtu-
neista muutoksista 
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- kuolleiden eläinten määrät, käsittelytavat ja toimituspaikat 
- tiedot lannan varastointipaikoissa tapahtuneista muutoksista 
- tiedot erillisistä tilalta toimitetuista jäte-eristä 
- tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilanteista 
- kaivoveden tarkkailuraportti joka 3. vuosi 
 

Päätöksen voimassaolo 

 
Tämä ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi. 
 
Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. 
 (YSL 29 §)  
 
 Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo 
myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta 
luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §) 
 

Korvattavat päätökset 
  

 Tämä päätös korvaa lainvoiman saatuaan Ypäjän kunnan rakennuslauta-
kunnan 12.11.2008 § 56 myöntämän ympäristöluvan.  
 

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset 

 
Ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaan toiminnan sallivan ilmoituspää-
töksen edellytyksenä on, että toiminnasta ei, annettavat määräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 

 
1) terveyshaittaa; 

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seu-
rausta tai sen vaaraa (haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; luonnonvaro-
jen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; ympäristön ylei-
sen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; ympäris-
tön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; vahinkoa tai 
haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai muu näihin rinnastettava 
yleisen tai yksityisen edun loukkaus); 
3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta (maaperän ja pohjaveden pilaamis-
kielto); 
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan 
tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella; 

 
Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että eläinsuojan laajentaminen 
ja toiminnan jatkaminen eivät ole ristiriidassa edellä sanotun kanssa. 

 
Maakuntakaavassa ei ole esitetty aluevarauksia, joihin toiminta voisi 
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vaikuttaa. Toiminta ei sijoitu osayleiskaavan vastaisesti, koska uuden 
eläinsuojan sijoittumisesta muinaisjäännösalueelle on pyydetty Museo-
viraston lausunto ja edelleen haettu kajoamislupaa. 

 
Määräysten perustelut 

 
 Määräys 1: Päätös ilmoitushakemuksesta voidaan tehdä, vaikka uuden 
eläinsuojan sijainti ei ole ihan tarkka, koska mahdolliset ympäristövaikutuk-
set on huomioitu päätöksessä. Uuden eläinsuojan lopulliseen sijaintiin vai-
kuttaa Museoviraston kajoamislupa, jota ei ole vielä myönnetty. Sijaintitie-
don toimittaminen on tarpeen valvonnallisista syistä. 
 
Määräyksellä 2 muistutetaan nitraattiasetuksella säädetystä riittävästä lan-
nan varastointitilasta. Päätöksessä ei ole muutoin toistettu lainsäädäntöä, 
mutta määräys on katsottu tarpeelliseksi, koska haluttiin varmistua lannan 
varastointitilojen riittävyydestä. Tilalla ei hakemushetkellä ole riittävästi 
lannanvarastointitilavuutta koko eläinmäärälle. 

 
Määräyksellä 3 ehkäistään lannan kuljettamisesta aiheutuvaa maaperän, 
pinta- ja pohjavesien pilaantumista sekä hajuhaittoja. Ympäristönsuojelu-
lain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä muuta-
kaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huo-
noneminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäris-
tölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muuta niihin verrattavaa 
yleisen tai yksityisen edun loukkausta (maaperän pilaamiskielto). 
 
Määräyksellä 4 estetään jätteistä syntyvää roskaantumista ja likaantu-
mista, sekä edistetään jätteiden hyötykäyttöä. 
 
Määräys 5: Öljy ja muut kemikaalit aiheuttavat ympäristöön joutuessaan 
vakavan maaperän, pohjaveden ja muun ympäristön pilaantumisvaaran. 
Näin ollen on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota niiden varastointiin.  

 
Määräykset 6 ja 7 ovat tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja luvan mah-
dollisen muutostarpeen kannalta. Häiriötilanteista tiedottaminen on tar-
peen päästöjen valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 134 §:n 
mukaan toiminnanharjoittajan on välittömästi ilmoitettava valvontaviran-
omaiselle sellaisista tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtu-
mista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutuksia maaperään tai pohja-
veteen. 
 

 
Vastaus lausuntoihin 

 
Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa oli kiinnitetty huomiota eläin-
määrän lisääntymisestä aiheutuvaan hajuhaitan ym. haittatekijöiden li-
sääntymiseen, joten ne on tärkeätä huomioida suunnittelussa.  
 
Museoviraston lausunnon johdosta hakemusta on muutettu ja uudelle 
eläinsuojalle etsitty vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Hakija on myös hakenut 
kajoamislupaa. 
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SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
 
Jätelaki (646/2011) 

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/2011 

 
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) 

 
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin ole-
vien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 

 
  Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 
 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla (209/2011) 

 
Ympäristöministeriö: Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 29.6.2009.  

 
 

KÄSITTELYMAKSU 

 
Ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu on Ypäjän kunnanvaltuuston tak-
sapäätöksen (kv. 16.5.2002, § 14) mukainen. Taksan 3 §:n mukaisesti 
muun ympäristönsuojelulain mukaisen asian käsittelystä peritään 38 €/h. 
Asian käsittelyyn on käytetty 18 tuntia, jolloin käsittelymaksuksi muodos-
tuu 684 € (18 x 38 €).  Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan 
samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. (YSL 527/2014, 205 §) 
 
Kohde lisätään valvontaviranomaisen valvontaohjelmaan ja sille määrite-
tään riskiluokka. Toiminnan valvonnasta aiheutuvat maksut peritään luvan 
voimassaoloaikana ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja valvonta-
suunnitelman sekä -ohjelman mukaisesti erikseen.   

 
 
PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN 

 
Päätös annetaan 26.11.2020 (YSL 85 §) 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN  

 

Päätös Taneli Käpylä 

 
Jäljennös päätöksestä 
 

 Hämeen ELY-keskus (sähköisesti)  



 

 

 

11(10) 
 

  

 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, terveysvalvonta (sähköisesti) 
 Museovirasto (sähköisesti)  

 
Ilmoittaminen internetsivuilla ja lehdessä 
  

Ypäjän kunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Forssan kaupungin 
ja Ypäjän kunnan internetsivulla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Forssan 
Lehdessä. Lupapäätös on nähtävillä Ypäjän kunnan internetsivuilla. 

 
Ilmoitus päätöksestä 
 

Tieto päätöksen antamisesta ilmoitetaan erikseen niille, joille on annettu 
tieto hakemuksen jättämisestä. 
 

MUUTOKSENHAKU 
 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen antopäi-
västä 26.11.2020. Viimeinen valituspäivä on 4.1.2021.  
 
Valitusosoitus on liitteenä.  
(YSL 190 ja 205 §)  

 


