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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan
yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi
kuntalain 77 §:n mukainen lautakunta, jossa on 12 jäsentä. Sopijakunnat
ovat Viitasaari, Pihtipudas, Saarijärvi, Karstula, Kinnula, Kyyjärvi,
Kannonkoski ja Kivijärvi. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin
organisaatiossa ja on nimeltään 1.1.2018 alkaen Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta.

Lautakunnan tehtävistä ja kokousjärjestelyistä määrätään tarkemmin
toimialan toimintasäännössä ja isäntäkunnan hallintosäännössä.
Sopijakunnat ovat muuttaneet hallintosääntöjään siten, että niissä annetaan
sopimuksen mukaiset tehtävät isäntäkunnalle ja niiltä osin noudatetaan
isäntäkunnan hallintosääntöä.

Kokous kutsutaan koolle lautakunnan päättämällä tavalla. Kuntalain 58 §:n
mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Asioiden käsittelyssä oikeus päätöksentekoon vaihtelee kunnittain
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä ja eläinsuojelu
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Saarijärvi (2 jäsentä) , Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Karstula
(2 jäsentä), Kinnula (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen), Kannonkoski (1 jäsen) ja
Kivijärvi(1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 12, kokouksessa läsnä oltava vähintään 7 jäsentä.

Ympäristönsuojelu
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen),
Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 8, kokouksessa läsnä oltava vähintään 5 jäsentä.  

Rakennusvalvonta
Päätöksentekoon oikeuttavat kunnat ja jäsenmäärät;
Viitasaari (2 jäsentä), Pihtipudas (2 jäsentä), Kannonkoski (1 jäsen),
Kivijärvi (1 jäsen), Kyyjärvi (1 jäsen) ja Kinnula (1 jäsen).
Jäseniä yhteensä 8, kokouksessa läsnä oltava vähintään 5 jäsentä.

Päätös



VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2021 4

Pohjoisen Keski-Suomen
ympäristölautakunta

27.04.2021

15
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Pöytäkirja on tarkistettavissa 27.4.2021.

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa Viitasaaren, Pihtiputaan, 
Kannonkosken, Kivijärven, Kyyjärven tai Kinnulan virallisista ko kous edus-
ta jis ta.

Pöytäkirjan tarkastuksessa käytetään sähköistä tarkastusmenettelyä. Mää rä-
ai ka pöytäkirjan tarkastamiselle sähköpostitse on kolme päivää. Pöy tä kir-
jan tar kas ta jien antamat hyväksymiset liitetään pöytäkirjaan.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Ahomaan ja Ari
Hautsalon.

Päätös
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Ympäristölautakunta / Toimintakertomus v. 2020

50/201/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Talousjohtajan ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee antaa toi min ta ker to-
mus esi tyk sen sä 2.3.2020 mennessä. Vuoden toiminnot tulee esitellä ta lous-
ar vio ra ken teen mukaisesti ja talousarvion mukaisessa järjestyksessä pää-
koh dit tain. Tilinpäätöslukujen valmistuminen on kuitenkin viivästynyt ja
lu vut saatiin ympäristötoimessa käyttöön 8.4.2020. Tästä johtuen ta saus las-
ku tus ta ei voitu tehdä heinä-joulukuun 2020 osalta, vaan kunnille lähetettiin
jou lu kuus sa 2020 arviolasku. Lopullisten lukujen valmistuttua ta saus las ku-
tus ta ei ole enää voitu korjata vuoden 2020 kirjanpitoon. Näin ollen kun nil-
le on tullut palautuksia vuodelta 2020, jotka kirjautuvat vuodelle 2021. Toi-
min ta ker to muk ses sa on esitetty todelliset vuoden 2020 tilinpäätösluvut, jos-
sa palautukset ovat mukana lopullisissa luvuissa. Kuntakohtaiset kus tan-
nuk set on eritelty oheismateriaaleissa olevaan taulukkoon, josta ilmenee oi-
keat vuoden 2020 maksuosuudet, vuodelle 2021 kirjautuvat palautukset ja
vuon na 2020 kuntien maksamat osuudet.

Ympäristötoimen toimintakertomustiedot on koottu kuntakohtaisesti ja toi-
min ta yk si köit täin jaoteltuun ympäristötoimen toimintakertomukseen. Toi-
min ta ker to muk ses sa on pyritty ottamaan kantaa toimintasuunnitelman mu-
kai seen toteumaan sekä asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

Toimintakertomustiedot on jaoteltu seuraavasti:
Ympäristölautakunta ja hallinto
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu
Ympäristöterveysvalvonta
Eläinlääkintä
Eläinsuojelu

Oheismateriaali:
- Talousjohtajan kirje 25.1.2021, koskien vuoden 2020 tilinpäätöksen ai ka-
tau lua
- Ympäristötoimen toimintakertomus v. 2020
- Ympäristötoimen kuntakohtaiset kustannukset toteumavertailun mukaan
v. 2020
- Ympäristötoimen toteumavertailu v. 2020

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.
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Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta hyväksyy Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen
vuo den 2020 toimintakertomuksen ja esittää sitä edelleen Viitasaaren kau-
pun gin hal li tuk sel le liitettäväksi Viitasaaren kaupungin toi min ta ker to muk-
seen.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta (diaarinro
20500/03.04.04.04.10/2020)

557/111/2019

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa Pohjoisen Keski-Suomen
ym pä ris tö lau ta kun nal ta koskien * * * * * * * * * * * tekemää valitusta Poh-
joi sen Keski-Suomen ympäristölautakunnan päätöksestä 8.12.2020 § 70.
Lausunnon lisäksi asiakirjoihin pyydetään liittämään jäljennökset va li tuk-
sen alai sen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista sekä valittajan ja vir-
kaan valitun hakemusasiakirjat liitteineen. Lausunto ja asiakirjat on toi mi-
tetta va hallinto-oikeudelle viimeistään 26.3.2021. Lausunnon antamiselle
on saatu lisäaikaa 30.4.2021 asti.

Valittaja ilmoittaa valittavansa koko päätöksestä ja vaatii 30 000 euron kor-
vaus ta ikä- ja rotusyrjinnästä. Valituksen perusteena on se, että * * * * * *
nä ke myk sen mukaan virkaan olisi valittu selkeästi kokemattomampi kun-
nan eläin lää kä rik si.

Pihtiputaan ja Kinnulan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin uudelle pe rus-
teil la olevalle yhteisvastaanotolle on ollut haettavana kaksi kun nan eläin lää-
kä rin toistaiseksi voimassa olevaa virkaa. Hakuaika päättyi 5.11.2020. Vir-
ko jen kelpoisuusehtona oli Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Mo-
lem mat virat ovat praktikkoeläinlääkärin virkoja, johon kuuluu muun muas-
sa tuotanto- ja pieneläinpraktiikkaa. Viroissa oli mahdollisuus myös rää tä-
löi dä työtä esimerkiksi osa-aikaiseksi. Määräaikaan mennessä virkoja ha ki
kaksi henkilöä, joista molemmat täyttivät viran kelpoisuusehdon tut kin non
osalta. Sen sijaan valittajan hakemuksen sisältö ei vastannut työn an ta jan
odotuksia tarvittavista vaatimuksista kunnaneläinlääkärin viran hoi ta mi sek-
si eikä häntä näin ollen kutsuttu haastatteluun. Tässä yhteydessä myös aja-
tel tiin, että toisen haussa olleen viran osalta virantäyttöprosessia ei jat ke ta
toistaiseksi, koska prosessin aikana tuli tieto, että yhteisvastaanoton val mis-
tu mi nen viivästyy. Yhteisvastaanoton valmistumisen viivästyttyä vir ka on
tarkoituksenmukaista laittaa uudelleen auki myöhempänä ajan koh ta na. 

Se, että vain osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, kuuluu vi ran täyt tö me-
net te lyn luonteeseen ja työnantaja voi harkintavaltansa puitteissa läh tö koh-
tai ses ti haastatella haluamansa viranhakijat. Suomen perustuslain 125 §:n 2
mo men tin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, ky-
ky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksenesityksen mukaan 1/1998 mu kaan
taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla han kit-
tu ja tietoja ja taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työs ken te lyn
edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lah jak kuu teen,
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoi ta mi-
sen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tar koi te-
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taan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta mer ki tyk-
sel li siä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Yleisiä ni mi tys pe rus tei ta on
tulkittava yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin kel poi suus eh-
toi hin, joihin liittyen on otettava huomioon myös viran nimi ja teh tä vä pii ri
sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät.

Päätöksenteon valmistelussa on huomioitu hallintolain 6 §:n mukaiset oi-
keus pe ri aat teet tasapuolisuudesta ja syrjimättömyydestä. Virantäyttöä val-
mis tel taes sa hakemukset on käsitelty kaikissa valmistelun vaiheissa ta sa-
puo li ses ti ja yhdenmukaisin perustein ottaen huomioon perustuslain mu kai-
set virkanimitysperusteet. Viranhaltijalain 12 §:n 1 momentin (26/2004)
mu kaan työnantaja ei saa virkasuhteeseen ottaessaan eikä virkasuhteen ai-
ka na ilman hyväksyttävää perustetta asettaa hakijoita eikä viranhaltijoita eri
ase maan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen al ku pe-
rän, kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mie li-
pi teen, vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, po liit ti-
sen toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi. Lain kun nal li ses ta
vi ran hal ti jas ta 5 §:n mukaan hakijan on liitettävä hakemukseen sel vi tys kel-
poi suu des taan virkaan. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan ne työ ko-
ke muk set, jotka halutaan otettavan huomioon ansiovertailua tehtäessä. Hy-
vä hakemus kertoo lisäksi hakijan motivaatiosta ja taidoista. Haas tat te luun
va li taan hakijat, joiden ominaisuudet, koulutus ja ansiot vastaavat par hai ten
teh tä vän menestykselliseen hoitamiseen vaadittavia asioita. Haas tat te luun
kut sut ta vat on valittu hakemusten ja niissä ilmenevien tietojen perus teel la.

Haastatteluun kutsuttiin yksi henkilö kahdesta hakijasta. Valittajan ha ke-
muk ses saan esittämä työkokemus ei ole seikkaperäinen ja noin 28 vuoden
ajal ta on viitattu useassa kunnassa tapahtuneeseen praktiikkaan ja val von ta-
teh tä viin sisältäen neljän vuoden ajalta muita kuin eläinlääkärin työ teh tä viä.
Lo put esitetystä työkokemuksesta sisältävät päällekkäisiä jaksoja vuo si na
2000–2016. Lisäksi * * * * * * oli ilmoittanut työskennelleensä useassa
kun nas sa kunnaneläinlääkärinä 31.5.1987 – 26.5.2015 kuitenkaan mi ten-
kään yksilöimättä ko. ajanjaksolla olevien palvelussuhteiden laatua ja pi-
tuut ta. Viimeisin työkokemus kunnaneläinlääkärin työstä on noin kahden
vuo den ajalta vuosina 2013–2015. Tämän jälkeen valittaja on tehnyt kun-
nan eläin lää kä rin päivystyksiä toukokuuhun 2016 saakka, jonka jälkeen hän
ei ole tehnyt lainkaan eläinlääkärin töitä. Hakemus ei sisällä muuta tietoa
va lit ta jan ansioituneisuudesta, kokemuksesta tai tehtävään so vel tu vuu des ta.
Va lit ta jan hakemuksessaan esittämien tietojen perusteella hän ei ole työs-
ken nel lyt eläinlääkärinä lainkaan noin 4,5 vuoteen. Tämän katsottiin vai kut-
ta van valittajan edellytyksiin hoitaa kunnaneläinlääkärin virkaa me nes tyk-
sel li ses ti siinä määrin, ettei häntä katsottu tarkoituksenmukaisesti kut sua
haas tat te luun, sillä eläinlääkärin ammatin harjoittaminen vaatii jat ku vaa
am mat ti tai don ylläpitoa ja kouluttautumista. Tämä korostuu mo ni puo li ses sa
kun ta prak tii kas sa, missä olennaista ovat ajantasaiset tiedot ja tai dot niin
prak tiik kaa kuin lainsäädäntöä ja virkatehtävien hoitoa koskien. 
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Haastatteluun kutsutulla hakijalla oli noin 1 v 7 kk työkokemus kun ta prak-
tii kas ta neljässä eri yksiköissä sisältäen nautapainotteista praktiikkaa ja
työs ken te lyä yhteisvastaanotoilla vuosina 2017-2019 sekä tarkastus- ja val-
von ta eläin lää kä rin työkokemusta noin viiden kuukauden ajalta vuosina
2019-2020. Valittu on lisäksi hakemuksessaan osoittanut mo ti voi tunei suut-
ta haettua virkaa ja erityisesti nautapraktiikkaa kohtaan sekä valmiutta si-
tou tua viran hoitamiseen pitkäkestoisesti. Valitulla on kokemusta myös
nau ta eläin ten terveydenhuollosta. Viran täyttömenettelyssä on hakijoiden
kou lu tus ja työkokemus sekä muut ansiot arvioitu asianmukaisesti ja vir-
kaan on valittu viran hoitamiseen parhaat edellytykset omaava henkilö.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään 3.2.2020/444 todennut, että vi-
ran täyt töön liittyvät haastattelut eivät ole erillinen osa vi ran täyt tö me net te-
lyä, vaan haastattelujen tarkoituksena on antaa virantäytöstä päättävälle vi-
ran omai sel le lisäperusteita hakijoiden ansiovertailua varten. Valmistelusta
vas taa va viranomainen harkitsee, ketkä hakijat kutsutaan haastatteluun.
Näin ollen asian käsittelyssä ei ole tapahtunut * * * * * * väittämää me net-
te ly vir het tä. Ympäristötoimen toimialajohtaja ja vastaava kun nan eläin lää-
kä ri eivät ole menetelleet virheellisesti, syrjivästi tai yleisten ni mi tys pe rus-
tei den vastaisesti päättäessään haastatteluun kutsuttavasta hen ki lös tä. Kun-
nan eläin lää kä rin virkavalinnassa ei ole tapahtunut ikä- tai ro tu syr jin tää ei kä
valittajaa ole syrjitty, koska virkaan on valittu hakija, joka täyttää par hai ten
työn vaatimukset ja valintaperusteet sekä perustuslain 125.2 § mu kai set
nimitysperusteet. Valittajaa ei ole kohdeltu valintaprosessissa yh den ver tai-
suus lain vastaisesti, koska häntä ei ole kohdeltu epäsuotuisammin kuin
muita henkilöön liittyvän syyn perusteella. Valintatilanteessa * * * * * * * *
valituksessa mainittu etninen tausta ei ole ollut tiedossa.

Oheismateriaali:
- Viranhakuilmoitus
- Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö (toimitetaan salattuna
säh kö pos ti na)
- Virkaan valitun henkilön hakemus (toimitetaan salattuna sähköpostina)
- Valintapäätöksestä valituksen tehneen henkilön hakemus (toimitetaan sa-
lat tu na säh kö pos ti na)

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta edellä mainituin perustein:
1) kiistää syyllistyneensä valittajan kertomalla tavalla syrjintään sekä;
2) vaatii hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen perusteettomana. 

Päätös
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Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Asumiskieltopäätöksen ratkaiseminen (salassa pidettävä JulkL 24 § kohta 25 ja 32)

194/620/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Vastaava ympäristöterveystarkastaja on antanut 17.3.2021 (§2) kiireellisen
asu mis kiel to pää tök sen. 

Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on viranhaltijan asiaselostus ja päätösehdotus
(sa las sa pidettävä JulkL 24 § kohta 25 ja 32).

Oheismateriaali:
- Vastaavan ympäristöterveystarkastajan kiireellinen viranhaltijapäätös
17.3.2021 § 2 liitteineen (Salassa pidettävä JulkL 24 § kohta 25 ja 32).

Pöytäkirjan liite nro 1 ja oheismateriaali toimitetaan lautakunnan jäsenille
sa lat tu na sähköpostina.

Lisätiedot: Vastaava ympäristöterveystarkastaja Janne Litmanen,
puh 044 459 8563

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Ympäristölautakunta päättää vahvistaa 17.3.2021 § 2 kiirreellisenä annetun
vi ran hal ti jan pää tök sen ja määrätä päätöksessä mainitun asunnon asu mis-
kiel toon. Muu kuin välttämätön ja lyhytaikainen oleskelu asunnossa kiel le-
tään. Lyhytaikaisessa oleskelussa tulee huolehtia asianmukaisesta suo jau tu-
mi ses ta.

Asumiskiellon purkaminen on mahdollista vain ter vey den suo je lu vi ran omai-
sen päätöksellä. Purkamisen edellytyksenä on, että tarkastuksen pe rus teel la
on todettu, että päätöksessä mainitut seikat eivät enää aiheuta asun nos sa ter-
veys hait taa

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Ilmoitusasiat / Talous-, henkilöstö-, ympäristöterveysvalvonta, eläinlääkintä- ja eläinsuojelu

49/000/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

1.
Ympäristötoimen toimialajohtaja
- Viranhaltijapäätös 30.3.2021 § 1 / Vastaavan kunnaneläinlääkärin sijaisen
mää rää mi nen.

2.
Viitasaaren kaupunginvaltuusto
- Pöytäkirjanote 8.3.2021 § 17 / Hallintosääntömuutokset tie don hal lin ta lais-
ta ja henkilöstöjohtajan virasta johtuen.

3.
Viitasaaren kaupunginhallitus
- Pöytäkirjanote 15.3.2021 § 57 / Kuntalaisaloite kesälampaiden hank ki mi-
ses ta Viitasaaren kaupungille maisemahoidollisiin tehtäviin.

4.
Vastaava ympäristöterveystarkastaja
- Lausunto 17.2.2021 ympäristölupahakemuksesta Heinäsuon tur ve tuo tan-
to alu eel le, Karstula.
- Lausunto 17.2.2021 ympäristölupahakemuksesta Salmennevan tur ve tuo-
tan to alu eel le, Saarijärvi.
- Lausunto 22.3.2021 Ruthon Group Oy:n ympäristölupahakemuksesta,
Saa ri jär vi.
- Lausunto 22.3.2021 Korkeamäen maa-aineslupahakemuksesta, Saarijärvi.
- Lausunto 23.3.2021 Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy:n yh teis lu pa ha ke-
muk ses ta, Saarijärvi.
- Lausunto 8.4.2021 Metsähallitus Metsätalous Oy:n ym pä ris tö lu pa ha ke-
muk ses ta, Karstula.

5.
Ympäristötoimen kuntakohtaiset kustannukset aj. 1.7. - 31.12.2020,
oheismateriaali.

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman, 
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
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Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen eläinsuojailmoitus / Vuorela 256-401-6-182, Kinnula

51/610/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

ASIA
Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojatoiminnan
laa jen ta mi ses ta kiinteistöllä Vuorela 256-401-6-182, Kinnula.

TOIMINNANHARJOITTAJA
* * * * * * * * *

LAITOS
Ilmoituksen mukaan tilan talouskeskuksessa kiinteistöllä Vuorela
256-401-6-182 sijaitsee vuonna 2017 rakennettu lypsykarjanavetta. 
Tällä hetkellä navetan kapasiteetti on täysi. Laajennuksessa olemassa ole-
vien tilojen lisäksi rakennetaan nuorkarjatilat sekä katettu kuivalantala. 

Nykyisin tilalla on 42 kpl lypsylehmää, 10 kpl hiehoa, 7 kpl 6-12 kk va si-
koi ta, 6 kpl alle 6 kk vasikoita ja 1 kpl alle 6 kk sonnivasikka. Laa jen nuk-
sen jälkeen lypsylehmiä on 42 kpl, hiehoja 20 kpl, lihanautoja 20 kpl, 6-12
kk lehmä- ja sonnivasikoita yhteensä 20 kpl (10+10) ja alle 6 kk lehmä- ja
son ni va si koi ta yhteensä 20 kpl (10+10). Tällä hetkellä eläinsuojassa on 66
eläin paik kaa, laajennuksen jälkeen eläinpaikkoja on 122. 

Eläinsuojassa on käytössä sekä lietelantajärjestelmä, että kuivikelanta. Lyp-
sy leh mät ovat lietelantajärjestelmällä ja loput eri-ikäiset naudat kui vi ke lan-
ta jär jes tel mäl lä.

ILMOITUKSEN KÄSITTELYN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukaan eläinsuojatoiminta on il moi tuk sen-
va rais ta, kun eläinsuoja on ympäristönsuojelulain (257/2014) liitteen 4 koh-
dan 5c mukaan tarkoitettu usealle a tai b kohdassa tarkoitetulle tuo tan to eläi-
mel le ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen a kohdassa mainitun tuo-
tan to eläi men eläinmäärän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy liit-
teen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien pe rus teel-
la. 

TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n perusteella ilmoituksen käsittelee kunnan
ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen. Kinnulan kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai se na toimii Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAA VOI TUS TI LAN-
NE
Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jota on tarkoitus laajentaa.
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Tilakeskuksen alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa.

SIJAINTIPAIKAN YMPÄRISTÖ
Tilakeskus sijaitsee linnuntietä noin 1 km:n päässä Kinnulan kes kus taa ja-
mas ta etelään. Lähiympäristö on maatalousvaltaista haja-asutusaluetta. Ti la-
kes kuk sen läheisyydessä ei ole suojelukohteita. Lähin vesistö Jäppä-järvi si-
jait see noin 700 metrin etäisyydellä länteen tilakeskuksesta. Tilakeskus tai
ti lan lannanlevitykseen tarkoitettuja peltoja ei sijaitse pohjavesialueella.

TIIVISTELMÄ ILMOITUKSEN MUKAISESTA TOIMINNASTA
Tilalla tulisi olemaan laajennuksen jälkeen 42 kpl lypsylehmää, hiehoja 20
kpl, lihanautoja 20 kpl, 6-12 kk lehmä- ja sonnivasikoita yhteensä 20 kpl
(10+10) ja alle 6 kk lehmä- ja sonnivasikoita yhteensä 20 kpl (10+10).
Lanta käsitellään osin lietelantana ja osin kuivikelantana. Kuivikkeena käy-
te tään pehkua, kutterinlastua ja turvetta. Karsinoiden tyhjennys tapahtuu
kui va lan ta laan. Maitohuonevesiä ja muita pesuvesiä tulee navetasta vuo des-
sa noin 130 kuutiota. Ne johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilojen jätevedet
joh de taan umpikaivoon.

Lietesäiliötilavuutta tilan käytössä on yhteensä 1520 m3. Tilalle ra ken ne-
taan tilavuudeltaan noin 1250 m3:n katettu kuivalantala. 

Karjan tuottama lanta käytetään viljelykasvien lannoitteena. Tilalla on noin
53 hehtaaria lannanlevitykseen käytettävää peltoalaa. 

Lypsylehmiä ja hiehoja laidunnetaan. Esikuivattua säilörehua valmistetaan
noin 770 tonnia vuodessa pyöröpaaleihin. 

Tuotannosta syntyvät jätteet toimitetaan niille tarkoitettuihin ke räys pis tei-
siin ja eläinperäiset jätteet toimitetaan Honkajoki Oy:lle.

ILMOITUKSEN KÄSITTELY
Ilmoitus on saapunut Viitasaaren ympäristölautakunnalle 13.1.2021. Il moi-
tus ta koskeva kuulutuksen julkaisupäivä on 22.2.2021. Kuulutus ja ha ke-
mus asia kir jat on pidetty nähtävillä 22.2.–31.3.2021 Viitasaaren kaupungin
verk ko si vuil la osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuu lu-
tuk ses ta on julkaistu Kinnulan kunnan verkkosivuilla. Ilmoituksesta on an-
net tu erikseen tieto ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti niille asian-
osai sil le, joita asia erityisesti koskee, kirjeellä.  

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Ilmoituksesta on pyydetty lausunto Kinnulan kunnan ter vey den suo je lu vi-
ran omai sel ta. 

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan, että luvan myön tä mi-
sel le ei ole estettä, mikäli ilmoituspäätöksessä huomioidaan mm. seuraavat
asiat:
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"- Eläinsuojaa hoidetaan siten, että hajuista, haittaeläimistä, jätteistä (mu-
kaan lukien kuolleet eläimet) ei aiheudu ympäristölle terveyshaittaa.
- Lannan käsittely, levittäminen sekä erityisesti kuljetus hoidetaan siten, että
tau ti ris kiä tai kohtuutonta hajuhaittaa lähialueelle ei synny.
- Naapurien asuinrakennusten ja vapaa-ajanasuntojen ympärille jätetään riit-
tä vä suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla. Levitysajankohtaa
va lit taes sa otetaan huomioon lannan levityksestä aiheutuva haitta naa pu reil-
le.
- Lantaa, puristenestettä tms levitettäessä jätetään talousveden hankintaan
käy tet tä vien kaivojen ja lähteiden ympärille vähintään ns. nitraattiasetuksen
mu kai nen suojavyöhyke.
- Eläinsuojan ympäristö pidetään siistinä ja terveydelliseltä kannalta hy väs-
sä kunnossa.
- Huomioidaan muut ympäristöhallinnon Kotieläintalouden ym pä ris tön suo-
je lu oh jeen suositukset

Toimimalla voimassa olevan ympäristölainsäädännön ja -ohjeiden sekä toi-
min nal le vakiintuneiden lupamääräysten mukaan, estää se myös ter veys hait-
to jen syntymistä."

Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen
Toiminnanharjoittaja hakee poikkeamista vähimmäisetäisyydestä. Eläin suo-
jan etäisyys lähimpään naapurikiinteistön häiriintyvään kohteeseen on noin
82 metriä. Perusteluna vähimmäisetäisyydestä poikkeamiselle on tilan si säi-
sen liikenteen toimiminen eläinsuojien välillä. Uusi rakennettava kui va lan-
ta la katetaan ja se sijoittuu nuorkarjarakennuksen kaakkoispuolelle. Tilalla
ole mas sa oleva kattamaton lietelantala sijoittuu uudisrakennusten taakse lä-
him män häiriintyvän kohteen suunnasta tarkasteltuna. 

Oheismateriaali
- Ilmoitus (sähköpostitse)
- Sijaintikartta ja asemapiirros

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 459 6815

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta hyväksyy * * * * * * * * *
te ke män ilmoituksen mukaisen eläinsuojatoiminnan Kinnulan kunnan ti lal-
le Vuorela, kiinteistötunnus 256-401-6-182. Toiminnassa tulee lisäksi nou-
dat taa seuraavia määräyksiä.

Määräykset
1. Toiminnassa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta il moi tuk sen va rai-
sis ta eläinsuojista (138/2019).

2.  Eläinten lukumäärä
Ilmoituksen mukaisessa toiminnassa tilalla voidaan pitää laajennuksen jäl-
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keen 42 kpl lypsylehmiä, hiehoja 20 kpl, lihanautoja 20 kpl, 6-12 kk leh mä-
va si koi ta 10 kpl, 6-12 kk sonnivasikoita 10 kpl ja alle 6 kk lehmävasikoita
10 kpl ja alle 6 kk sonnivasikoita 10 kpl tai muutoin lannantuotannoltaan
enin tään vastaavaa eläinyksikkömäärää vastaavaa eläinmäärää.

3. Eläinsuojatoiminta kokonaisuudessaan tulee järjestää niin, ettei siitä ai-
heu du maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, ter vey del-
lis tä haittaa, epäsiisteyttä, haju-, melu- tai pölyhaittaa, roskaantumista eikä
muu ta kaan haittaa ympäristölle. Mikäli kohtuutonta haittaa ilmenee, tulee
toi min nan har joit ta jan ryhtyä toimenpiteisiin haitan vähentämiseksi. Alue on
pi det tä vä hyvässä järjestyksessä ja sen yleisestä siisteydestä on huo leh dit ta-
va jatkuvasti. 

4. Eläinsuojissa muodostuva lietelanta, kuivalanta sekä mahdolliset säi lö re-
hun puristenesteet tulee varastoida vesitiiviiksi rakennetuissa varastoissa.
Eläin suo jien pohjarakenteiden ja lannanvarastointitilojen tulee olla ve si tii-
vii tä ja rakenteeltaan sellaisia kuin VN:n asetuksessa maataloudesta pe räi-
sin olevien päästöjen rajoittamisesta säädetään ja muilta osin täyttää maa- ja
met sä ta lous mi nis te riön rakentamismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset
(MMM-RMO C4).  Kuormausalueiden tulee olla kovapohjaisia, niiden tu-
lee kestää koneiden paino ja liikkuminen. Kuormausalueiden tulee olla sel-
lai sia, että niiltä voi tarvittaessa kerätä varissut tai imeytynyt lanta tai or gaa-
ni nen lannoitevalmiste talteen.

5. Lannan käsittely
Toiminnassa muodostuvan kuivalannan ja lietelannan varastojen tulee vas-
ta ta 12 kk:n varastointitarvetta. Laskennallinen eläinmäärään perustuva 12
kk:n varastotilavuus, kuivalannan osalta tulee olla vähintään 876 m³ ja lie te-
lan nan osalta 1071 m³. Ilmoituksen mukaan lietesäiliöön johdetaan eläin-
suo jan pesuvedet 130 m³, joka tulee huomioida varastointitilavuudessa. Li-
säk si kattamattomaan lietelantalaan tulee olla erikseen varattuna säi liö kor-
keut ta 30 cm sadevesiä varten. 

Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Varastojen tyh-
jen nyk ses tä ja lannan kuljetuksesta ei saa aiheutua ympäristön asukkaille
koh tuu ton ta viihtyvyyteen tai terveyteen kohdistuvaa rasitusta. Lannan kul-
je tuk sen, varastoinnin ja käsittelyn on tapahduttava siten, ettei lantaa tai jä-
te ve siä joudu ympäristöön. Mikäli vuotoja aiheutuu esimerkiksi lannan
kuor maa mi ses sa tai pumppauksessa, on varastojen ympäristö siistittävä.
Lan nan levitysalojen läheisyydessä sijaitsevien asuinrakennusten ympärille
jä te tään riittävä suojavyöhyke käsittelemättä kotieläinten lannalla tai muilla
ta voin estetään, että asutukselle ei aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa. Lannan
le vi tys ajan koh dan valinnalla tulee myös pyrkiä vähentämään hajuhaittaa
asu tuk sel le. Lanta tulee mullata tai pelto tulee kyntää mahdollisimman pian,
vii meis tään vuorokauden kuluttua levityksestä, lukuun ottamatta levitystä
kas vus toon letkulevittimellä tai hajalevityksenä. 
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Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta
(1250/2014) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn ra joit-
ta mi ses ta. Lannoituksen tulee perustua maaperän ravinnetilanteeseen ja lan-
noi tus suun ni tel maan. 

Peltolevityspinta-alaa ilmoituksen mukaiselle toiminnalle tulee olla jat ku-
vas ti vähintään 38 hehtaaria. 

6. Jätehuolto ja polttonesteiden varastointi
Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet; loisteputket, akut, jäteöljyt, lääkkeet
ym.) tulee toimittaa ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan. Hyötykäyttöön
so vel tu vat jätteet toimitetaan niille järjestettyihin keräyspaikkoihin. Yh dys-
kun ta jät teet on toimitettava luvan saaneelle yh dys kun ta jät teen kä sit te ly alu-
eel le. Jätemuovi tulee toimittaa hyötykäyttöön tai yh dys kun ta jät teen kä sit te-
ly alu eel le. Vaaralliset jätteet, kemikaalit kuten torjunta-aineet tulee säilyttää
lu ki tuis sa tiloissa läpäisemättömällä alustalla. Kuolleet eläimet tulee toi mit-
taa hyödynnettäviksi tai käsiteltäviksi luvan saaneeseen eläinjätteen kä sit te-
ly lai tok seen. Mikäli eläinjätettä joudutaan välivarastoimaan tilalla, tulee se
teh dä asianmukaisesti. 

Raaka-aineet, polttonesteet, kemikaalit, tuotteet sekä jätteet on varastoitava
se kä käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, ros-
kaan tu mis ta, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pi-
laan tu mis vaa raa tai muutakaan haittaa ympäristölle. Kemikaalien, kuten
tor jun ta- ja pesunesteiden käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyt-
tö tur val li suus tie dot tees sa annettuja ohjeita.

Mikäli tilalla varastoidaan polttonesteitä on vahinko- ja on net to muus ti lan-
tei ta varten säiliön läheisyyteen varattava riittävä määrä imeyt tä mis ma te ri-
aa lia, kuten turvetta. Säiliön määräaikaistarkastuksista tulee huolehtia pe-
las tus vi ran omai sen edellyttämällä tavalla. Öljysäiliö tulee sijoittaa tiiviille
poh jal le.

7. Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö
Rakennettavan eläinsuojan rakenteet ja toiminnot tulee toteuttaa parhaan
käyt tö kel poi sen tekniikan periaatteiden mukaisesti. Toiminnanharjoittajan
on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan
ke hit ty mi ses tä ja varauduttava tällaisen, tilan oloihin soveltuvan, tekniikan
käyt töön ot toon. Eläinsuojien käyttö ja hoito on toteutettava siten, että toi-
min nan tuottamat ympäristöhaitat saadaan minimoitua ja toimintatapa on
ym pä ris tön kannalta paras mahdollinen.

9. Raportointi
Toiminnanharjoittajan on ylläpidettävä vuosittain seurantatietoja eläin suo-
jan toi min nas ta valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläin suo jis-
ta (138/2019) mukaisesti. 
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Vuoden yhteenveto alla mainituista asioista tulee toimittaa val von ta vi ran-
omai sen määräämällä tavalla vuosittain kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sel le huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosiyhteenvedon tulee sisältää seuraavat tiedot:
- tuotantoeläinten eläinmäärät
- lantamäärät ja levitysalat
- kuolleiden tuotantoeläinten määrät, käsittely ja toimituspaikat
- tiedot muutoksista peltolohkoissa ja pellon vuokrasopimuksissa
- tiedot laitoksen toiminnassa tapahtuneista merkittävistä häiriötilanteista ja
poik keuk sel lis ta tilanteista

10. Muut määräykset
Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on
vä lit tö mäs ti ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toimijan on vä-
lit tö mäs ti ryhdyttävä toimiin haitan torjumiseksi.  

Toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja lopettamisesta sekä toiminnan py-
sy väs tä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä on ilmoitettava ym pä ris tö lau ta-
kun nal le. 

Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen
Toiminnanharjoittajan hakema poikkeaminen lainsäädännön mukaisesta vä-
him mäis etäi syy des tä myönnetään.

RATKAISUN PERUSTELUT
Ilmoituksen hyväksymisen edellytykset
Ympäristölautakunta katsoo, että ilmoituksen mukainen toiminta täyttää
val tio neu vos ton asetuksessa (138/2019) ilmoituksenvaraisista eläinsuojista
ase te tut minimivaatimukset toiminnan sijoittumisen, hajupäästöjen ra joit ta-
mi sen, lannan hyödyntämisen, jätevesien käsittelyn, rehujätteidenkäsittelyn
ja kuolleiden eläinten käsittelyn sekä toiminnan seurannan ja raportoinnin
osal ta. 

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu ter veys-
hait taa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maa pe-
rän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnon olosuhteiden huo non tu-
mis ta, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyt tö mah dol li-
suu den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naa pu ruus-
suh teis ta annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toi-
min ta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.

Nuorkarjalle tarkoitetun eläinsuojan ja kuivalantalan sijoittamisesta vä him-
mäis etäi syyt tä lähemmäksi ei katsota aiheutuvan huomattavaa hajuhaittaa
lä him piin naapuriasuinrakennuksiin toimittaessa ilmoituksessa ja mää räyk-
sis sä esitetyllä tavalla hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Mahdollisia ha ju hait to-
ja pyritään estämään mm. lannankäsittelyn suunnittelulla. Olemassa oleva
lie te lan ta la jää nyt rakennettavien rakennusten suojaan. Lietelantalan an ne-
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taan kuorettua luontaisesti.

ILMOITUSPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO
Tämä ilmoituspäätös on voimassa toistaiseksi ja korvaa toimintaa koskevan
ai em man ympäristölupapäätöksen. Jos toimintaa muutetaan, on siitä tehtävä
il moi tus, mikäli toiminnan laajennus tai muuttaminen ei edellytä ym pä ris-
tön suo je lu lain 29 §:n mukaisesti ympäristölupaa. 

Tämä ilmoituspäätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty
pää tös on lainvoimainen. 

MAININTA LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOU DAT TA MI-
SES TA
Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla myönnetyn luvan määräystä an-
ka ram pia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voi mas sa olos-
ta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Ilmoituspäätöksestä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen mak-
su tak san mukainen maksu 1 200 euroa. Maksuun lisätään ilmoituksen ja
pää tök sen tiedottamisesta aiheutuvat kulut ja asianosaisten kuulemiskulut. 

ILMOITUSPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Ilmoituspäätöksestä tiedotetaan ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSENHAKU
Tähän ilmoituspäätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hal lin-
to-oi keu del ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Käsittelymaksuun saa hakea valittamalla muutosta samoin kuin pääasiaan.
Ilmoituspäätökseen liitetään valitusosoitus.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)
Jätelaki (646/2011)
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien
pääs tö jen rajoittamisesta (1250/2014)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, muutos 90/2000)
Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019)
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (Ym-
pä ris tö lau ta kun ta 25.2.2020 § 13)

MUUT OHJEET JA PERUSTEET
Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 1/2010.
Maa- ja metsätalousministeriön määräys MMM-RMO-C4; Ko ti eläin ra ken-
nus ten ympäristönhuolto.
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Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Toiminnan keskeyttämismääräyksen vahvistaminen

195/610/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Ympäristösihteeri on seurannut Kivijärven kunnan omistamalla Haankallio
265-403-89-30 tilalla, Lukkarinkallion teollisuusalueella harjoitettavaa toi-
min taa kesästä 2020 alkaen. Keväällä 2020 Kivijärven kunnan tekniselle
joh ta jal le ilmoitettiin, ettei kohteelle saa viedä päiväkodin pur ku ma te ri aa le-
ja, ja että toiminta vaatii ympäristölupaa. Tämän jälkeen ympäristösihteeri
on tiedustellut lupahakemuksen toimittamista  (sähköpostit Kivijärven tek-
ni sel le johtajalle 27.8. ja 3.11.2020).

Alueella on vireillä kaavamuutos, jonka luonnosvaiheessa annettuun ym pä-
ris tön suo je lu vi ran omai sen mielipiteeseen liittyen ympäristösihteeri kävi to-
tea mas sa tilanteen kiinteistöllä 21.12.2020. Kaavaselostuksessa kohteen
mai nit tiin olevan vain maanläjityspaikka, mutta kohteella todettiin olevan
run saas ti myös muita aineksia, kuten betonimurskaa ja asfalttia. Maantäytön
ja jätteenvarastointialueen pinta-ala on ilmakuvasta mitattuna noin
4000-4500 m2.

Ympäristösihteeri pyysi 7.1.2021 lähettämällään selvityspyynnöllä Ki vi jär-
ven kunnalta selvitystä kiinteistölle Haankallio sijoitetuista jätteistä ja alu-
eel la harjoitettavasta toiminnasta. Määräaika selvityksen antamiselle oli
5.2.2021. Kivijärven kunta ei ole antanut selvitystä toiminnasta.

Ympäristösihteeri teki 26.3.2021 tarkastuksen kiinteistölle Haankallio
265-403-89-30, selvittääkseen tilanteen alueella. Tarkastuksella todettiin,
et tä alueelle on tuotu uutta maa-ainesta ja betonijätettä kevään aikana. Jou-
lu kuus sa 2020 kohteessa havaitut kasat olivat edelleen paikoillaan lumen
peit tä mi nä. 

Alueelle oli aurattu kulkureitti ja vanhan varastokasan päässä oli uu dem-
mis sa kasoissa ainakin maa-aineksia sekä betonijätteitä. Näiden kasojen
pääl lä ei ollut lunta. Alueella havaittiin olevan maa-ainesten ja be to ni jät tei-
den lisäksi ainakin metalliromua, asfalttijätettä sekä kantoja.

Tarkastuksen perusteella ympäristösihteeri antoi 31.3.2021 Kivijärven kun-
nal le ympäristönsuojelulain 527/2014 § 182  nojalla seuraavat kirjalliset
mää räyk set:
1. Kiinteistölle Haankallio 265-403-89-30 ei saa toimittaa eikä ottaa vas taan
loppusijoitettavaksi tai välivarastoitavaksi tarkoitettuja maa-aineksia, pur-
ku jät tei tä, betonia, asfalttia, oksia, kantoja tai muita jätteeksi luo ki tel ta via
aineksia. (Ympäristönsuojelulaki 181 §)
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2. Kiinteistöllä Haankallio 265-403-89-30 ei saa käsitellä jätteitä. Kä sit te-
lyl lä tarkoitetaan esim. läjittämistä, levittämistä, tiivistämistä, murskausta,
pul ve roin tia, seulontaa ja muita toimia, joilla jätteen ominaisuuksia muu te-
taan. (Ympäristönsuojelulaki 181 §)
3. Alueelta saa toimittaa jätteitä asianmukaiset luvat omaaviin vas taan ot to-
pis tei siin tai luovuttaa niitä jätteenkuljettajille. Näistä toimenpiteistä on pi-
det tä vä kirjanpito, josta käy ilmi luovutetut tai toimitetut jätteet, niiden
mää rät ja vastaanottajat ja toimitus- tai luovutuspäivämäärät. Kirjanpito on
esitettävä pyydettäessä val von ta vi ran omai sel le.
4. Jo aiemmin (7.1.) pyydetty selvitys kiinteistöllä harjoitettavasta toi min-
nas ta ja alueelle sijoitetuista jätteistä sekä alueen siivoamisesta tai toi min-
nan saattamisesta muutoin lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi tulee toi-
mit taa ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 19.4.2021.

Kuuleminen
Kivijärven kunnalle varataan mahdollisuus vastineen antamiseksi asiaan
liit tyen ennen Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnan huhtikuussa
pi det tä vää kokousta. Vastine on annettava 19.4.2021 mennessä.

Muutoksenhaku
Kunnan viranhaltijan ympäristönsuojelulain (527/2014) 182 §:n nojalla an-
ta mas ta kiellosta tai määräyksestä ei saa valittaa. Mainitun pykälän nojalla
an net tu määräys saatetaan viivytyksettä kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran-
omai sen (Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta) käsiteltäväksi.
Mää räys on voimassa kunnes ympäristönsuojeluviranomainen on ratkaissut
asian.

Perustelut:
Määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toi-
min nan saattamiseksi lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi. Yk si tyis koh-
tai set perustelut määräyksittäin on esitetty alkuperäisessä mää räys asia kir jas-
sa.

Määräys on toimitettu sähköpostitse Kivijärven kunnalle 31.3.2021, josta on
samana päivänä saatu vastaanottokuittaus.

Oheismateriaali:
- Sijaintikartta

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh 044 733 5806

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta päättää pysyttää ym pä ris tö-
sih tee rin 31.3.2021 ympäristönsuojelulain 527/2014 § 181 ja 182  mu kai-
ses ti antaman määräyksen voimassa.
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 Määräyksiä tulee noudattaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 Sovelletut oikeusohjeet:
 Ympäristönsuojelulaki 527/2014 § 27, 172, 181, 182 

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu

49/000/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

1.
Ympäristösihteerit
- Viranhaltijapäätökset ajalta 1.2. - 8.4.2021, oheismateriaali.

2.
Metsähallitus/Luontopalvelut
- 23.3.2021 Lupa kovakuoriaistyöryhmän työhön
 (MH 5587/2019/05.04.01).
- 25.3.2021 Tikkojen rengastamislupa (MH 2614/2019/05.04.01).
- 9.4.2021 Hyönteistutkimuslupa (MH 1814/2021/2).
- 9.4.2021 Sieni- ja lahopuunäytteiden oton tutkimuslupa
(MH 1675/2021/2)

3.
Keski-Suomen ely-keskus
- Lausunto 24.3.2021 vesilain mukaisesta ojitusilmoituksesta, Syrjälä
931-408-79-4, Viitasaari (KESELY/204/2021).
- Ilmoitus 10.3.2021 merkinnästä ympäristösuojelun tietojärjestelmään / Jät-
teen hyödyntäminen maarakentamisessa, Myllyn Mies Oy, Viitasaari.
- Päätös 12.2.2021 Lehmisuon luonnonsuojelualueen perustamisesta, Leh ti-
kan gas 601-402-2-215, Pihtipudas.
- Ilmoitus 31.1.2021 pohjapadon rakennustöiden valmistumisesta Peu ra lam-
men lasku-uomaan vedenpinnan nostamiseksi, Kyyjärvi.

4.
Öljysuojarahaston hallitus
- Päätös 7.12.2020 Naurisahon Palvi Oy:n en nak ko hy väk sy mis ha ke muk-
seen (VN/21920/2020).

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
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Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________
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Ilmoitusasiat / Rakennusvalvonta

49/000/2021

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

1.
Rakennustarkastaja/Viitasaari
- Myönnetyt luvat aj. 18.2. - 9.4.2021 lupanrot 20 - 38, oheismateriaali.

2.
Rakennustarkastaja/Pihtipudas
- Myönnetyt luvat aj. 19.2. - 16.4.2021 lupanrot 11 - 25, oheismateriaali.

3.
Rakennustarkastaja/Kannonkoski
- Myönnetyt luvat aj. 22.2. - 16.4.2021, lupanrot 6 - 15, oheismateriaali.

4.
Rakennustarkastaja/Kinnula
- Myönnetyt luvat aj. 22.1. - 8.4.2021 lupanrot 4 - 7, oheismateriaali.

5.
Rakennustarkastaja/Kivijärvi
- Myönnetyt luvat aj. 3. - 22.3.2021 lupanrot 13 - 16, oheismateriaali.

6.
Rakennustarkastaja/Kyyjärvi
- Myönnetyt luvat 30.3.2021, lupanrot 3 - 5, oheismateriaali.

Lisätiedot: Ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman,
puh. 044 459 7385.

Ehdotus Ympäristötoimen toimialajohtaja:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Muutoksenhaku

Toimenpiteet

 ____________


