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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat   

  

 

Luvan hakija Marko Nummela 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta 18.2.2020 (12.2.2020 § 10  

nro 1/2020) 

 

Ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt Marko Nummelalle, perustettavan 

yhtiön lukuun, ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan broile-

riteurastamolle ja siipikarjatuotteita valmistavalle lihanjalostuslaitokselle Kos-

ken Tl kunnassa Isosorvaston kylässä kiinteistöille Naapuri 284-404-9-35 ja 

Mäntylä 284-404-9-13, osoitteessa Sorvastontie 422, Koski Tl. Toiminta on 

sijoitettava ja mitoitettava sekä toimintaa harjoitettava hakemuksessa esitetyn 

mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.   

 

Ympäristönsuojelulautakunta on myöntänyt luvan toiminnan aloittamiseen en-

nen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Mikäli toiminta aloitetaan ennen tä-

män päätöksen lainvoimaisuutta, edellytetään tämän luvan mukaisen toimin-

nan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta 10.000 euron vakuus. Vakuus 

tulee toimittaa Kosken Tl kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toi-

minnan aloittamista. Vakuus palautetaan ympäristöluvan saatua lainvoiman. 

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden anta-

jan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on 

kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
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Toimintaa koskevat yleiset määräykset  

 

1. Teurastamon tuotantokapasiteetti saa olla enintään 16 tonnia ruhoja vuoro- 

kaudessa, 1 200 tonnia eläinperäisiä raaka-aineita vuodessa ja 11,7 tonnia  

valmiita tuotteita vuorokaudessa.    

 

2. Teurastamossa voidaan harjoittaa tuotantotoimintaa (teurastus ja lihanjalos-

tus) arkisin maanantaista perjantaihin klo 4–22. Tuotantotoimintaa voidaan  

harjoittaa tilapäisesti myös viikonloppuisin. Arkipyhinä tuotantotoiminta on  

kielletty. Muuta toimintaa, esimerkiksi tuotantotilojen pesuja ja korjauksia,  

voidaan harjoittaa myös muuna aikana. Tuotannon toiminta-ajoista (toiminnot, 

kellonajat ja päivät) on pidettävä kirjaa ja pyydettäessä tiedot on esitettävä val-

vontaviranomaiselle.   

 

3. Teurastamolla syntyviä sivutuotteita on käsiteltävä sivutuoteasetuksen mu-

kaisesti.  

 

Kuljetuksen aikana kuolleet ja tarkastuksessa hylätyt broilerit tulee välivaras-

toida asianmukaisesti esimerkiksi raatokontissa ja toimittaa kunnan eläinlääkä-

rin hyväksymään polttolaitokseen tai hyväksyttyyn käsittelylaitokseen. Raadot 

voidaan toimittaa eläinsuojan omaan polttolaitokseen, mikäli teurastamolle ei 

tule broilereita muualta. Mikäli tilanne muuttuu ja teurastamossa ryhdytään 

teurastamaan myös muualta peräisin olevia lintuja, ei tilalla poltto ole enää sal-

littua. Tällöin raadot tulee toimittaa hyväksyttyyn käsittelylaitokseen.  

 

Jäteveden esikäsittelyssä seulottu eläinperäinen jae, veri, sulat ja muut sivu- 

tuotteet tulee varastoida asianmukaisesti merkityissä, ehjissä ja tiiviissä säili-

öissä, astioissa tai konteissa. Sivutuotteet tulee toimittaa käsittelylaitokseen,  

jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisen aineen vastaanotto. Jos sivutuot-

teita joudutaan säilyttämään laitoksen alueella pidempään, on huolehdittava  

siitä, että säilytys ei aiheuta haju- tai muita terveyshaittoja.  

 

4. Talousveden saatavuuden riittävyydeksi alueella tulee teurastamolle raken-

taa tasausallas tai -säiliö, johon voidaan kerätä prosessissa tarvittavaa talous-

vettä esimerkiksi yön aikana. Altaan/säiliön koko tulee sopia vesilaitoksen  

kanssa vedenhankintasopimuksen yhteydessä. Alueen talousveden saanti on  

turvattava.    

 

Jätevedet  

 

5. Laitokselta muodostuvat pesu-, prosessi- ja saniteettijätevedet on johdettava 

Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Pesu- ja prosessijäte-

vedet on koottava yhteen ja esikäsiteltävä lupamääräyksen 7 mukaisesti ennen 

niiden johtamista viemäriin. Vastaanottohallin pesuvesiä ei saa johtaa umpisäi-

liöön ja levittää pellolle, vaan ne tulee johtaa kunnan viemäriin.   

 

6. Vastaanottohallissa syntyvät pesuvedet tulee johtaa hiekanerottimen ja  

II-luokan öljynerottimen kautta jätevesien esikäsittelyyn ja edelleen viemäriin. 

Öljynerotin tulee varustaa täyttymishälyttimellä. Öljynerotin tulee tarkastaa 

vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjentää tarpeen mukaan. Kaivoista tyh-

jennetyt lietteet, sakat, hiekat ja öljyiset jätevedet on toimitettava vastaanotta-

jalle, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jä-

tettä. Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja kaivojen lietteiden siirrosta ja 
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luovuttamisesta. Kaivojen tarkastuksista ja tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa.   

 

7. Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa tulee tehdä teollisuusjätevesi- 

sopimus, jossa määritellään vesihuoltolaitoksen ehdot viemäriin johdettavan  

jäteveden laadusta ja määrästä.   

 

Esikäsittely tulee toteuttaa siten, että jätevesi ei aiheuta vaaraa viemäriverkon 

tai puhdistamon toiminnalle. Erityisesti veren ja rasvan päätyminen viemäri-

verkostoon tulee ehkäistä tehokkaasti. Jätevedenpuhdistamon tulee pystyä 

täyttämään ympäristölupansa mukaiset vaatimukset jäteveden puhdistusta-

sosta. Teurastamon jätevesien esikäsittelyn tulee sisältää rasvanerotus ja teu-

rasjätteen sekä muun kiintoaineksen erottelu enintään 6 mm silmäkoon siivi-

löillä. Tarvittaessa jätevesien esikäsittelyä tulee tehostaa, jotta riittävä puhdis-

tusteho saavutetaan. Tarkemmat esikäsittelyvaatimukset sovitaan teollisuusjä-

tevesisopimuksessa.    

 

Teollisuusjätevesisopimuksessa tulee määritellä jätevedestä otettavien näyt- 

teiden tiheys ja analysoitavat aineet. Näytteenotto ja analysoinnit on teetettävä 

ulkopuolisella asiantuntijalla. Tulokset tulee toimittaa tiedoksi valvontaviran-

omaiselle ja vesihuoltolaitokselle. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa mää-

rätä lisänäytteiden ottamisesta, mikäli on epäilys jätevedenpuhdistamolle ai-

heutuvan liiallisen kuormituksen aiheuttamasta vesistöjen pilaantumisen ris-

kistä.   

 

Mikäli teollisuusjätevesisopimuksessa ei muuta sovita, tulee esikäsitellystä jä-

tevedestä ottaa vesinäyte kahdesti vuodessa. Näytteistä tulee analysoida vähin-

tään lämpötila, pH, kiintoaine, CODCr, BOD7ATU, kokonaistyppi, kokonais- 

fosfori, mineraaliöljyt sekä rasvat.   

 

8. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä pesuaineiden ja kemi-

kaalien vaikutuksista jäteveden puhdistusprosessiin ja ympäristöön.   

  

9. Häiriöpäästöjen varalta jätevesiverkostoon lähtevä putki tulee voida sulkea.  

Sulkuventtiili tulee olla jätevesille tarkoitetun puskurialtaan jälkeen. Sulku-

venttiilin sijainti tulee olla henkilökunnan, vesihuoltolaitoksen ja valvontavi-

ranomaisen tiedossa. Sulkuventtiilikaivon sijainti tulee merkitä maastoon esi-

merkiksi merkkikeppiä käyttäen, jotta se löytyy helposti myös esimerkiksi tal-

vella.    

 

10. Jätevesille rakennettava 500 m³ puskuriallas tulee kattaa kiinteällä ja umpi- 

naisella katteella. Puskurialtaan kuntoa ja tiiveyttä tulee tarkkailla ja mahdolli-

set puutteet kunnossa tulee korjata välittömästi. Mikäli jätevesien puskurialtaa-

seen kertyy lietettä, tulee liete toimittaa tarvittaessa toimijalle, jolla on ympä-

ristönsuojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.   

 

11. Teurastamon piha-alue tulee päällystää kestopäällysteellä, esimerkiksi as-

faltilla. Piha-alueen reunoille tulee tehdä korotetut reunat tai kallistukset ja hu-

levedet tulee johtaa hallitusti avo-ojaan.   

  

 Ilmapäästöt  

 

12. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava teurastamosta aiheutuvia haju- sekä  

muita ilmapäästöjä ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin hajuhaittojen tai  
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muiden ilmapäästöjen vähentämiseksi häiriintyvissä kohteissa.   

 

 Melu  

 

13. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmän asumiseen käytettävän kiin-

teistön kohdalla ylittää päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) 

eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttimelutasoa 50 dB. Melutaso on tarvittaessa mi-

tattava tai mallinnettava häiriintyvissä kohteissa toimivaltaisen viranomaisen 

vaatimuksesta. Toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan 

vähentämiseksi, mikäli melutaso häiriintyvissä kohteissa ylittää annetut raja- 

arvot.   

 

Jätehuolto ja kemikaalien varastointi  

 

14. Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi tulee järjestää siten, että 

varastoinnista ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, maaperälle tai pinta- tai  

pohjavedelle eikä epäsiisteyttä, roskaantumista, hajuhaittaa tai muuta vaaraa  

tai haittaa ympäristölle.   

 

Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, akut, loisteputket sekä vanhentuneet ja  

muut käyttökelvottomat kemikaalit, tulee toimittaa säännöllisesti vastaanotto- 

paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Hyötykäyttöön kelpaavat  

jätteet, kuten paperi-, pahvi-, muovi- ja metallijäte, tulee lajitella ja toimittaa  

hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn.    

 

15. Rasvanerotuskaivo tulee tarkastaa säännöllisesti ja tyhjentää tarvittaessa.  

Rasvanerotuskaivon liete on toimitettava vastaanottajalle, jolla on ympäristön-

suojelulain mukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä. Jätteen haltijan on laa-

dittava siirtoasiakirja kaivojen lietteiden siirrosta ja luovuttamisesta. Kaivon 

tarkastuksista ja tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa ja pyydettäessä esitettävä val-

vontaviranomaiselle.   

 

16. Kemikaalit tulee varastoida niille tarkoitetuissa asianmukaisissa tiloissa ja 

säiliöissä. Kemikaalien varastoinnissa ja käytössä tulee noudattaa kunkin val-

misteen käyttöturvallisuusohjeissa annettuja ohjeita sekä kemikaalilain  

(599/2013) ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaali- 

en turvallista käyttöä koskevia yleisiä periaatteita ja velvoitteita.    

 

Kemikaalien ja raaka-aineiden varastointi- ja käsittelypaikat sekä käsittely- 

toiminnat tulee suunnitella, ohjeistaa ja toteuttaa niin, että kemikaaleista tai  

raaka-aineista ei poikkeustilanteissakaan pääse kulkeutumaan haitta-aineita  

maaperään, pohjavesiin, vesistöön, rakennusten rakenteisiin tai viemäriverkos-

toon tai leviämään ilman kautta aiheuttaen ympäristö- tai terveyshaittaa. 

 

Nestemäiset kemikaalit on varastoitava suoja-altain tai vastaavin rakentein si-

ten, että mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen eikä vuodon sattuessa nes-

teitä voi päästä jätevesiviemäriin tai hulevesien mukana avo-ojaan.  

 

17. Ulos sijoitettavan polttonestesäiliön tulee olla kaksivaippainen, vuodonil-

maisimella varustettu säiliö, jossa on oltava ylitäytönestin. Mikäli polttoneste-

säiliö sijoitetaan maan päälle, tulee se sijoittaa tiiviille pohjalle.  Maanalaiset  

öljy-, polttoaine-, ja kemikaalisäiliöt tulee tarkastuttaa ensimmäisen kerran 10  

vuoden kuluttua käyttöönotosta ja maanpäälliset säiliöt 15 vuoden kuluttua  
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käyttöönotosta. Sen jälkeen säiliöt tulee tarkastuttaa tarkastuksessa todetun  

kuntoluokituksen mukaisesti.   

 

18. Tuotantotiloissa sekä kemikaalien täyttö- ja varastointialueilla on oltava 

riittävä määrä imeytysaineita tai vastaavia kemikaalien keräämiseen ja vuoto-

jen rajaamiseen tarkoitettuja materiaaleja tai laitteistoja, jotta mahdolliset ke-

mikaaliastioiden vuodot tai säiliöiden ylitäytöt saadaan otetuksi talteen ja vuo-

dosta aiheutuva haitta rajoitettua laitosalueelle.   

 

19. Laitokselle tulee laatia riskinarviointi ja suunnitelma toimenpiteistä poik-

keustilanteissa. Arvioinnissa ja suunnitelmassa tulee ottaa huomioon ainakin 

tuotanto-ongelmat, jätteiden ja jätevesien käsittelyn ja varastoinnin haasteet 

pitkien vesi- ja sähkökatkosten aikana sekä kemikaalivahingot.     

 

Tarkkailu ja raportointi  

 

20. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen toiminnasta. Yhteen-

veto kirjanpidosta tulee toimittaa valvontaviranomaiselle vuosittain seuraavan  

vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ai- 

nakin seuraavat tiedot:  

   

- tuotantomäärät  

- jätemäärät (myös sivutuotemäärät) ja jätteiden toimituspaikat  

- jätevesimäärä  

- jätevesinäytteiden tulokset  

- häiriö- ja poikkeustilanteet  

- öljynerottimen tarkkailu- ja tyhjennystiedot  

- rasvanerottimen ja hiekanerottimen tyhjennystiedot  

 

Vuosiraportoinnin perusteena olevat asiakirjat kuten käyttöpäiväkirjat, jätekir-

janpito, häiriöraportit, huoltotodistukset ja vastaavat on säilytettävä kuuden  

(6) vuoden ajan ja pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle.  

  

Paras käyttökelpoinen tekniikka  

 

21. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen  

tekniikan kehittymistä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvan tällai-

sen tekniikan käyttöönottoon.  

 

 Häiriö- ja poikkeustilanteet  

 

22. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat aiheutta-

neet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on välittömästi il-

moitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on 

välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi 

tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen uusiutumisen ehkäise-

miseksi. 

 

Toiminnan muutokset ja lopettaminen  

 

23. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja tuotannon muuttamisesta, pitkäai-

kaisesta keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäris-

tönsuojeluviranomaiselle.  
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24. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään 6 kuukautta ennen toi-

minnan lopettamista, esitettävä valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen 

suunnitelma toiminnan lopettamisesta ja sen mukaisista toimista. Toiminnan 

päättyessä varastoidut jätteet on toimitettava asianmukaiseen vastaanottopaik-

kaan. 

 

Ympäristölautakunnan päätöksen perustelut 

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset perustelut ja luvan myöntämisen edellytykset  

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toi-

minta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 

asetusten vaatimukset. Lupahakemuksen ja tämän päätöksen mukainen toi-

minta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 

asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen 

nojalla on säädetty.  

 

Toiminta sijoittuu maaseutukaavan maa- ja metsätalousalueelle. Alueella ei ole  

asema- tai osayleiskaavaa. Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanva-

raista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asema-

kaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jossa on voimassa maakuntakaava tai 

osayleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen 

käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Teurastamon sijoittaminen alu-

eelle ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa varattuun tarkoituk-

seen.   

 

Toiminnasta ei lupamääräysten mukaisesti toimien katsota aiheutuvan terveys-

haittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän 

tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, 

kohtuutonta haittaa naapureille tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömah-

dollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruus-

suhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää 

jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja jätteiden hyödyntämi-

sestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttaman pi-

laantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräyk-

set. 

 

Hakemusasiakirjojen perusteella laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan 

tämän hetkisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.   

 

Toiminnan aloittamislupaa on perusteltu muun muassa siten, että luvan mu-

kaista teurastamotoimintaa harjoitettaessa toiminta ei aiheuta ympäristön pi-

laantumisen vaaraa. Mikäli aloitettu teurastamotoiminta joudutaan keskeyttä-

mään luvan kumoutumisen tai muutoksen vuoksi, vakuudella pystytään katta-

maan jätteiden ja kemikaalien toimittaminen asialliseen käsittelyyn. Toimin-

nasta ei katsota aiheutuvan sellaista pysyvää haittaa tai vahinkoa, joka estäisi 

toiminnan aloittamisen ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Täytäntöönpanon ei 

katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi. 
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Lupamääräysten perustelut  

 

Lupamääräyksellä 1 on asetettu toiminnan kapasiteettirajat toiminnan rajaa-

miseksi ja sen valvomiseksi. Kapasiteettirajat ovat hakemuksen mukaiset.   

 

Lupamääräyksellä 2 on asetettu tuotantotoiminnan toiminta-ajat, joiden tarkoi-

tus on vähentää toiminnasta aiheutuvaa häiriötä lähimmille häiriintyville koh-

teille. Määräys toiminta-aikojen kirjanpidosta on annettu viranomaisen toimin-

taa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi.     

 

Lupamääräyksellä 3 ohjataan toiminnanharjoittajaa varastoimaan, käsittele-

mään ja toimittamaan sivutuotteet edelleen käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen 

mukaisesti.  

 

Tällöin ehkäistään sivutuotteista mahdollisesti aiheutuvia haju-, ympäristö- ja 

terveyshaittoja. Lupamääräyksellä selkeytetään myös itsestään kuolleiden ja 

hylättyjen broilereiden käsittelyä tilanteessa, jossa teurastamoon tuotaisiin 

broilereita myös muilta tiloilta.    

 

Lupamääräyksellä 4 halutaan varmistaa talousveden riittävyys alueella erityi-

sesti talousveden kulutushuippujen aikaan. Säiliön/altaan koko on haluttu jät-

tää sovittavaksi vesihuoltolaitoksen kanssa, sillä siellä on paras tieto säiliön/al-

taan riittävästä koosta.   

 

Lupamääräys 5. Teurastamon jätevesien johtaminen jätevedenpuhdistamolle 

edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jätevesien johtamisella jäteveden-

puhdistamolle vähennetään vesistöille aiheutuvaa kuormitusta. Vastaanottohal-

lin pesuvesiä ei voida rinnastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan eläinsuojan pesu-

vesien kanssa, sillä vastaanottohallissa pestään myös eläinkuljetusajoneuvoja. 

Pesuveden ei voida katsoa oleva lannoitevalmiste tai valtioneuvoston asetuk-

sen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittami-

sesta (1250/2014) tarkoittama maatilalla syntyvä lannoitteena käytettävä or-

gaaninen sivujae. Laitoksen toiminta on teollista, eikä voida katsoa maatalou-

deksi. Edellä mainittujen syiden vuoksi tulee myös vastaanottohallin pesuvedet 

johtaa kunnan viemäriin.   

 

Lupamääräys 6. Koska vastaanottohallissa pestään eläinkuljetusajoneuvoja, 

saattavat muodostuvat jätevedet sisältää kiintoainesta ja öljyä, minkä vuoksi 

vedet on johdettava hiekan- ja öljynerottimeen ennen niiden johtamista jäteve-

sien esikäsittelyyn ja edelleen viemäriin. Jätelain (646/2011) 121 § mukaan 

jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja muun muassa vaarallisesta jätteestä 

sekä hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, joka siirretään ja luovutetaan 

jätelain 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle. Erottimien toiminnan varmenta-

miseksi on annettu määräyksiä mm. säiliöiden tarkastuksista ja tyhjennyksestä. 

 

Lupamääräys 7. Ympäristönsuojelulain 67 §:n mukaan, jos teollisuusjätevettä 

johdetaan yhdyskunnan jätevedenpuhdistamolle, ympäristöluvassa on tarvitta-

essa määrättävä jätevesien esikäsittelystä ympäristön pilaantumisen ehkäise-

miseksi tai jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn turvaamiseksi. Prosessijäte-

vedet on määrätty esikäsiteltäväksi teollisuusjätevesisopimuksen edellyttä-

mälle tasolle, jotta jätevesistä ei aiheudu haittaa viemäriverkolle ja jäteveden-

puhdistamon toiminnalle.   
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Jätevesien laadun tarkkailulla pystytään seuraamaan jätevedenpuhdistamolle 

tulevaa kuormitusta. Tarkoitus on turvata viemäriverkon ja jätevedenpuhdista-

mon toiminta sekä ehkäistä haitallisten aineiden pääsy vesistöihin. Määräys 

tulosten toimittamisesta valvontaviranomaiselle ja vesihuoltolaitokselle on an-

nettu tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi.  

 

Lupamääräys 8 on annettu ympäristönsuojelulain 5 §:n perusteella, jonka mu-

kaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuk-

sista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vä-

hentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).  

 

Lupamääräys 9 on annettu häiriöpäästöjen varalta, jotta voidaan ehkäistä vie-

märiverkostoon kuulumattomien haitallisten aineiden kulkeutuminen viemäri-

verkostoon, jätevedenpuhdistamolle ja edelleen vesistöön. Tarkoitus on turvata 

viemäriverkon ja jätevedenpuhdistamon toiminta sekä ehkäistä haitallisten ai-

neiden pääsy vesistöihin.   

 

Lupamääräyksellä 10 ehkäistään jätevesialtaan aiheuttamia haju-, ympäristö- 

ja terveyshaittoja. Jätevesialtaan tarkkailulla pystytään tarkistamaan altaan ra-

kenteet mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Mahdollisesti altaan pohjalle 

muodostuvan lietteen säännöllisellä poistamisella parannetaan altaan toimi-

vuutta.    

 

Lupamääräys 11. Piha-alueen pinnoituksesta ja reunojen muotoilusta tai raken-

teesta on annettu määräys maaperän, pohjaveden ja vesiympäristön pilaantu-

misen ehkäisemiseksi.  

 

Lupamääräykset 12–13. Ilmapäästöjä ja melua koskevat lupamääräykset on 

annettu toiminnoista ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Lupa-

määräyksessä 13 annetut meluohjearvot on määritelty valtioneuvoston päätök-

sessä melutason ohjearvoista (993/1992) § 2.   

 

Lupamääräys 14 on annettu estämään jätteiden aiheuttamat haitat. Jätelain ros-

kaamiskiellon perusteella ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, lai-

tetta tms. eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maise-

man rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaan-

tumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Jätteiden asi-

anmukaisella varastoinnilla ja käsittelyyn toimittamisella estetään maaperän ja 

pinta- ja pohjavesien pilaantuminen ja muut puutteellisesta jätehuollosta mah-

dollisesti aiheutuvat haitalliset vaikutukset. Toiminnanharjoittaja on velvolli-

nen pitämään erilaiset jätteet erillään ja toimittamaan jätteet asianmukaiseen 

käsittelyyn. Jätelain 8 §:n mukaan on ensisijaisesti vähennettävä syntyvän jät-

teen määrää ja haitallisuutta. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on kerättävä erik-

seen ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. 

  

Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja, jos siitä ei aiheudu 

kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuol-

toon. Jätteiden käsittely on suunniteltava ja järjestettävä siten, että jätteestä 

päätyy mahdollisimman vähän loppusijoitukseen. Vaarallisten jätteiden toimit-

taminen asianmukaiseen käsittelyyn vähentää niiden aiheuttamia terveyteen ja 

ympäristöön kohdistuvia riskejä.  
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Lupamääräys 15. Jätelain (646/2011) 121 § mukaan jätteen haltijan on laadit-

tava siirtoasiakirja muun muassa vaarallisesta jätteestä sekä hiekan- ja rasva-

nerotuskaivojen lietteestä, joka siirretään ja luovutetaan jätelain 29 §:ssä tar-

koitetulle vastaanottajalle. Erottimien toiminnan varmentamiseksi on annettu 

määräyksiä mm. säiliöiden tarkastuksista ja tyhjennyksestä.  

 

Lupamääräys 16. Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 7 mukaan ympäristön 

pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava kemikaalilain 

(599/2013) ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädännön mukaisia kemikaa-

lien turvallista käyttöä koskevia yleisiä periaatteita ja velvoitteita ympäristön 

pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi. Haitallisten kemikaalien varas-

toinnin rakenteellisin ja käyttöteknisin suojaustoimenpitein varmistetaan, ettei 

toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.   

 

Lupamääräys 17. Polttonestesäiliöiden varastoinnin rakenteellisin ja käyttötek-

nisin suojaustoimenpitein varmistetaan, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön 

pilaantumista tai sen vaaraa. Polttonestesäiliöltä vaaditut tekniset ominaisuudet 

ovat samat kuin hakemuksessa hakijan toimesta ehdotetut. Vuotojen synty-

mistä ehkäistään myös polttonestesäiliöiden sijoittamisella tiiviille alustalle, 

joka estää säiliön painumista ja ulkopuolista syöpymistä. Polttoneste- ja kemi-

kaalisäiliöiden tarkastamisvelvoitteella ja tarkkailulla varmistutaan säiliöiden 

tiiveydestä, varmistetaan säiliöiden käyttökelpoisuus ja ehkäistään vuotojen 

syntymistä.  

 

Lupamääräykset 18–19. Ympäristönsuojelulain (527/2014) § 52 mukaan lupa-

päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa maaperän ja 

pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä ja toimista häiriö- ja muissa poik-

keuksellisissa tilanteissa. Varautumalla ennakkoon häiriö-, onnettomuus- ja 

vahinkotilanteisiin voidaan vähentää päästöjä ympäristöön.   

 

Lupamääräys 20, joka koskee toiminnan raportointia, on annettu viranomaisen 

toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. 

Toiminnasta saamiensa tietojen avulla viranomainen voi seurata laitoksen toi-

minnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräysten noudattamista. Jäte-

lain (646/2011) 119 § mukaan jätekirjanpito on säilytettävä kirjallisesti tai säh-

köisesti kuusi vuotta.  

 

Aikaa on ympäristöluvassa sovellettu muihinkin vuosiraportoinnin perusteena 

oleviin asiakirjoihin viranomaisen toimintaa koskevan tiedonsaannin turvaa-

miseksi ja valvonnan järjestämiseksi.  

 

Lupamääräys 21 velvoittaa toiminnanharjoittajaa ottamaan jatkossa käyttöön 

uutta käyttökelpoista tekniikkaa soveltuvin osin, mikäli siten voidaan olennai-

sesti vähentää päästöjä ilman kohtuuttomia kustannuksia. Ympäristönsuojelu-

laki velvoittaa ennalta ehkäisemään ja minimoimaan haitat ja käyttämään pa-

rasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta par-

haimpia työmenetelmiä.  

 

Lupamääräyksellä 22 varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle tilan-

teissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksel-

lisen suurta haittaa. Häiriötilanteessa voi olla tarpeen antaa viranomaisohjeita 

haitan vähentämiseksi tai poistamiseksi.   
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Lupamääräykset 23–24. Toiminnan olennainen muuttaminen tai lisääminen 

edellyttää uutta ympäristölupaa. Luvanhaltijan vaihtuessa on luvan uuden hal-

tijan ilmoitettava vaihtumisesta. Toiminnan lopettaminen alueella edellyttää 

muun muassa sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jät-

teet on poistettu. Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisen toiminnan pää-

tyttyä toiminnanharjoittaja vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston 

asetuksen mukaisesti tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, toi-

minnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

 on katsottava vaatineen, että ympäristön-

suojelulautakunnan päätös on kumottava ja että päätöksen täytäntöönpano on 

kiellettävä, kunnes valitus on ratkaistu. Muutoksenhakijat ovat lisäksi vaati-

neet, että perustettava yhtiö on velvoitettava maksamaan kunnan jätevesilai-

toksen uusiminen, mikäli jätevesilaitos osoittautuu kapasiteetiltaan liian pie-

neksi viiden vuoden kuluessa teurastamon toiminnan aloittamisesta. 

 

Muutoksenhakijat ovat perustelleet vaatimuksiaan muun muassa seuraavalla 

tavalla: 

 

Marko Nummelan lukuun perustettavan yhtiön kokoonpano, osakkaat, varalli-

suus, vakavaraisuus ja rahoitus eivät ilmene ympäristölupahakemuksesta. Ha-

kemuksesta ei myöskään ilmene yhtiön sijaintipaikka eikä se, missä teurastet-

tavat broilerit kasvatetaan. 

 

Rajanaapurien ja Pro Sorvaston esittämä huoli Penninkulmantien heikosta 

kunnosta ja mahdollisesti sillä lisääntyvästä liikenteestä ei ole perustunut haki-

jan esittämiin faktoihin, vaan arvaukseen, että taloudellisten vaikeuksien 

vuoksi toimintansa viime vuonna keskeyttäneissä Farmi Nummelan (Marko 

Nummela osakas) tuotantotiloissa aloitettaisiin uudelleen broilerituotanto. 

Farmi Nummelalla on aiemmin ollut broilerituotantoa osoitteissa Penninkul-

mantie 518 ja Penninkulmantie 119. 

 

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta on päätöksensä perusteluissa 

virheellisesti käsitellyt Penninkulmantietä yksityistienä, vaikka kyseessä on 

valtion tie nro 12467. Liikenteen vaikutuksia ei voida arvioida hakemuksen 

perusteella. 

 

Marko Nummela on hakemuksessaan esittänyt laitoksen toimivan arkipäivisin 

klo 04.00–18.00. Ympäristönsuojelulautakunta on päätöksessään muuttanut 

hakijan esittämää teurastamon vuorokautista toiminta-aikaa 04.00–22.00. Ym-

päristönsuojelulautakunta on ilman perusteluja pidentänyt hakijan esittämää 

vuorokautista toiminta-aikaa.  

 

Ympäristönsuojelulautakunta on päätöksensä perusteluissa todennut, ettei toi-

minnasta lupamääräysten mukaan toimien katsota aiheutuvan kohtuutonta hait-

taa naapureille. Haitta on kuitenkin merkittävä rajanaapurien lisäksi useille 

kiinteistöille, jotka sijaitsevat teurastamon välittömässä läheisyydessä. Lähim-

pään rakennettuun kiinteistöön on matkaa vain 135 metriä. Teurastamoraken-

nuksen sijainti piha-alueineen aiheuttaa merkittäviä hajuhaittoja, melua ja yö-

aikaan valosaastetta. Merkittävän ja kohtuuttoman haitan määrittely edellyttää 
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maastossa tapahtuvaa tarkastelua eikä ympäristölupaa sellaisenaan tulisi hy-

väksyä. 

 

Kosken Tl kunta on yrittäjäystävällisenä kuntana laatinut Koivukylän alueelle 

osayleiskaavan. Kaavoitettu alue tarjoaa esitetylle hankkeelle erinomaisen si-

joituspaikan. Luvan hakijalla on ollut alueelle tonttivaraus teurastamohanketta 

varten. 

 

Kunnan toimesta alueelle on suunniteltu infrastruktuuria kuten tiestö, energi-

ankäyttö sekä vesi ja viemäröinti. Kuntastrategian mukaista ei ole rakentaa eri 

puolille kuntaa teollisuuden vaatimia tiloja, vaan tarjota ne suunnitelmallisesti 

kaavoitetuilla alueilla. Hakijan esittämä alue ei ole kunnallisen jätevesijärjes-

telmän piirissä. Kunnanvaltuusto on aiemmin päättänyt, ettei kunnallista jäte-

vesijärjestelmää enää laajenneta. Teurastamon tulee kustannuksellaan liittyä 

rakennettuun jätevesijärjestelmään. Kunnan jätevedenkäsittelykyky on rajalli-

nen eikä se kykene käsittelemään teurastamolla syntyviä jätevesiä.  

 

Varsinais-Suomen maakuntakaavassa alue on merkitty kaavamerkinnällä M, 

maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle saa rakentaa tavanomaisia maa- ja 

metsätalouden vaatimia tuotantotiloja. Kyseessä ei kuitenkaan ole tavanomai-

nen maatalousrakentaminen, vaan uusi teollisuuslaitos, tehdas, joka tulee pysy-

västi muuttamaan alueen käyttöä maakuntakaavan vastaisesti. Ympäristölupaa 

teurastamon ja elintarviketuotantolaitoksen sijoittamiseksi kiinteistöjen Naa-

puri 284-404-9-35 ja Mäntylä 284-404-9-13 alueille ei tule hyväksyä ilman 

maakuntakaavan muuttamista. 

 

Valituskirjelmään liitetyn kaavoitustarpeen havainnekuvan yhteydessä on to-

dettu muun muassa, että ilmakuvassa on nähtävissä hakijan aiemmin rakenta-

mat tuotantolaitokset. Mikäli teurastamolla käsitellään Farmi Nummelan tuot-

tamia broilereita, on teurastamon kapasiteetti tuotantoon nähden aivan liian 

suuri.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta on antanut valituksen johdosta 

lausunnon, jossa on todettu, että ympäristönsuojelulain 48 §:n mukaan ympä-

ristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain 

sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Hakijan perustettavan 

yhtiön kokoonpanon, osakkaiden, varallisuuden, vakavaraisuuden ja rahoituk-

sen selvittäminen ei kuulu ympäristölupahakemukseen, eivätkä asiat ole oleel-

lisia ympäristöluvan ratkaisun kannalta. Perustettavan yhtiön lukuun tehdyistä 

toimenpiteistä vastaavat niistä päättäneet henkilöt ennen yhtiön rekisteröintiä. 

Hakija on ympäristölupahakemuksessaan todennut, että laitoksella teurastetta-

vat linnut tuotetaan omalla tilalla. Teurastamon toiminnan kannalta ei ole rat-

kaisevaa se, mistä teurastettavat linnut tulevat. Ympäristölupapäätöksessä, 

muistutuksissa ja mielipiteissä esitettyjen yksilöityjen vaatimusten johdosta 

annetussa vastauksessa on virheellisesti todettu Penninkulmantien olevan yksi-

tyistie. Asian ratkaisun kannalta asialla ei kuitenkaan ole oleellista merkitystä, 

koska ympäristöluvassa ei voida rajoittaa yleisen tien käyttöä. Lisäksi broileri-

hallien toiminta Penninkulmantiellä edellyttää joka tapauksessa liikennöintiä 

kyseisellä tiellä riippumatta siitä, mihin linnut viedään teurastettavaksi. Teuras-

tamon tieliittymä on ympäristölupahakemuksen mukaan suunniteltu Sorvas-

tontielle.    
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Hakija on ympäristölupahakemuksessaan ilmoittanut teurastamon toimivan 

pääsääntöisesti yhdessä vuorossa klo 04.00–18.00 välillä ja tilapäisesti vuoro-

työnä sekä viikonloppuisin. Lintujen kuljetukset tapahtuvat laitoksen toiminta-

päivinä klo 4.00–18.00 välisenä aikana. Hakijalta on tarkennettu ympäristölu-

pahakemuksen liitteessä 1, että onko mahdollista, että lintuja tuodaan paikalle 

myös illalla. Hakijan mukaan se on mahdollista poikkeustilanteissa. Lupamää-

räyksessä 2 annettu toiminta-aika klo 04.00–22.00 kattaa myös tilapäisen vuo-

rotyön. Toiminta-aika on rajattu vähentämään toiminnasta aiheutuvaa häiriötä 

lähimmille häiriintyville kohteille kuitenkin mahdollistaen toiminnan myös 

vuorotyönä.    

   

Hakemuksen tietojen perusteella ja annettujen lupamääräysten mukaisesti toi-

mittaessa teurastamotoiminnasta ei arvioida aiheutuvan kohtuutonta haittaa 

naapureille.  

 

Lupamääräyksessä 12 toiminnanharjoittaja on velvoitettu teurastamon aiheut-

tamien haju- ja muiden ilmapäästöjen tarkkailuun ja tarvittaessa on ryhdyttävä 

toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi häiriintyvissä kohteissa. Lupamääräyk-

sessä 13 on annettu sallitut meluarvot. Melutaso on velvoitettu tarvittaessa mit-

taamaan tai mallintamaan häiriintyvissä kohteissa ja ryhtymään toimenpitei-

siin, mikäli sallitut meluarvot ylittyvät häiriintyvissä kohteissa. Toimintatilojen 

valaistuksesta ei ole arvioitu olevan kohtuutonta haittaa naapurustolle.  

 

Ympäristöluvanvaraisen toiminnan sijoittamista tarkastellaan ympäristölupa-

prosessissa ympäristönsuojelulain 11 §:n ja 12 §:n perusteella. Näiden pykä-

lien perusteella teurastamon sijoittamiselle hakemuksen mukaiselle paikalle ei 

ole ollut estettä.   

 

Kosken Tl vesihuoltolaitoksen lausunnon mukaan jätevedenpuhdistamon kapa-

siteetti riittää teurastamon jätevesien käsittelyyn. Lausunnossaan vesihuoltolai-

tos on myös todennut, että vesihuollon järjestämisestä kunnalle aiheutuvien 

menojen kattaminen on keskusteltu toteutettavan kiinteistön liittymähintaan 

perustuvana maksuna. Teollisuusjätevesisopimuksessa hakijan ja vesilaitoksen 

kesken voidaan määritellä tarvittava rakentaminen, kustannustenjako sekä 

mahdolliset korvaukset, eikä sopimuksen sisällöstä voida määrätä ympäristölu-

vassa. Ympäristönsuojeluasetuksen 41 §:n mukaan vesihuoltolaitos voi kiel-

täytyä liittämästä laitoksen viemäriin kiinteistöä ja ottamasta vastaan teolli-

suusjätevesiä, jos ne eivät täytä 41 §:n 1 momentin mukaisia vaatimuksia. Teu-

rastamon sijoittaminen valituksessa esitetylle kunnan teollisuusalueelle, kun-

nan toimesta suunnitellun infran alueelle (mm. viemäröinti), tarkoittaisi joka 

tapauksessa jätevesien johtamista kunnan jätevedenpuhdistamolle. Kunnan jä-

tevedenpuhdistamon mahdollinen uusimistarve ja siitä aiheutuvat kustannukset 

ja niiden kattaminen eivät kuulu teurastamon ympäristöluvassa ratkaistaviin 

asioihin.  

 

Toiminta sijoittuu maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueelle. Alueella ei ole  

asema- tai osayleiskaavaa. Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanva-

raista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asema-

kaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jossa on voimassa maakuntakaava tai osa-

yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttä-

mistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Teurastamon sijoittamisen alueelle ei 

vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa varattuun tarkoitukseen.  
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Hankkeeseen on sovellettu maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n ja 137 §:n mu-

kaista suunnittelutarveratkaisua. Asiasta on tehty päätös Kosken Tl kunnanhal-

lituksessa 17.8.2020 § 130 (päätös ei ole lainvoimainen). Ympäristöluvan ja 

suunnittelutarveratkaisun liittyvät menettelyt ovat rinnakkaisia, eivätkä menet-

telyjen perusteella annetut päätökset ole riippuvuussuhteessa keskenään.   

 

Teurastamon toiminnan ja ympäristölupa-asian ratkaisun kannalta ei ole merki-

tystä sillä, mistä teurastettavat linnut tulevat. Ympäristöluvan kannalta ei 

myöskään ole oleellista mikä on toiminnanharjoittajien omien broilerikasvatta-

moiden kapasiteetti suhteessa teurastamon kapasiteettiin. Mahdolliset eläin-

suojien laajentamis- tai rakentamishankkeet ratkaistaan erillisissä ympäristölu-

paprosesseissa. Ympäristölupahakemuksen mukaan teurastamon tieliittymä on 

suunniteltu Sorvastontielle. Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tietoa vali-

tuksen liitteessä esitetystä A- ja B -alueita yhdistämään suunnitellusta tieyhtey-

destä. 

 

Kosken Tl kunta ja Ruokavirasto ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole lausuttavaa 

valituksen johdosta. 

 

Kosken Tl kunnan terveydensuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus antaa 

vastineet valituksen johdosta. Vastinetta ei ole annettu. 

 

Kosken Tl kunnan tekninen lautakunta on antanut valituksen johdosta Kosken 

TI kunnan vesihuoltolaitoksen puolesta vastineen, jossa on todettu muun mu-

assa, että hakijan esittämä alue on kunnanvaltuuston vahvistaman viemäriver-

koston toiminta-alueen ulkopuolella. Kunnanvaltuusto on 20.4.2015 § 12 päät-

tänyt, että viemäröintiä voidaan jatkaa myös toiminta-alueen ulkopuolella. Toi-

minta-alueen ulkopuolista rakentamispäätöstä tehtäessä tulee huomioida hank-

keen toteutumisen taloudellinen järkevyys. 

 

Lisäksi kiinteistön liittymisen yhteydessä tulee liittyjän huomioida valtuuston 

hyväksymän vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukainen vastuu ra-

kennus- ja ylläpitokustannusten vastaamisesta. 

 

Hakijan kanssa on neuvoteltu teollisuusjätevesisopimuksesta. Jätevedenpuh-

distamon kapasiteetin tarkastelussa on käytetty apuna kyseisen puhdistamon 

mitoituskapasiteettia virtaaman sekä biologisten kuormitusarvojen osalta. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-

keskus) on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa on muun ohella to-

dettu, että kysymyksessä on teurastamotoiminnan sijoittaminen hakemuksessa 

esitetylle paikalle. Toiminnan laajuus ja tuotanto sekä toiminnan edellyttämät 

järjestelyt ovat keskeisiä sen aiheuttamien vaikutusten suhteen. Toiminnan vai-

kutukset syntyvät suureksi osaksi teurastamopaikalla ja toiminnan laajuus sekä 

toiminnan liikenne keskittävät vaikutukset teurastamon läheisyyteen.  

 

Päätöksestä ilmenee, että teurastettavien eläinten kasvatus tapahtuu omalla ti-

lalla ja kuljetukset kasvatuspaikasta teurastamoon omalla kalustolla. Sen li-

säksi teurastamotoiminta aiheuttaa täydellä tuotantomäärällä keskimäärin 48 

raskaan liikenteen ajokäyntiä kuukaudessa. Yksi ajokäynti sisältää sekä sisään 

että ulos suuntautuvan kulkukerran. Huomattava on myös, että nykyinen broi-

lerikasvattamotoiminta aiheuttaa liikennettä, jossa aiheutuva muutos ei selvästi 
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ilmene lupapäätöksessä olevista tiedoista. Kasvattamotoimintaan liittyvän ny-

kyisten teuraskuljetusten määrä esim. Penninkulmantiellä eivät muuttune. 

Hankkeen edellyttämä yhteys Sorvastontielle (maantie) voidaan toteuttaa 

oman liittymän kautta, jolloin teurastamotoiminnan liikenne ei rasita paikal-

lista muuta tieverkkoa. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt 18.3.2020 kiin-

teistön 284-404-9-35 pohjoisrajan tuntumaan liittymäluvan maantielle elinkei-

non harjoittamista varten. Liikenteen vaikutukset ulottuvat kuitenkin teurasta-

moa kauemmaksi jatkojalostettujen tuotteiden osalta.  

 

Ympäristölupaharkintaan ei lähtökohtaisesti kuulu liikenteen yleisten ympäris-

töhaittojen huomioon ottaminen alueella, joka ei kuulu suoranaisesti toimin-

nanharjoittajan vastuulle ja joka on osoitettu yleiseen liikenteeseen. Myöskään 

yleiseen käyttöön tarkoitettujen teiden kunnossapitoa koskevat määräykset ei-

vät ole ympäristölupapäätöksellä ratkaistavia. Teurastamon ympäristöluvassa 

liikenteestä määrääminen ei tässä tapauksessa ole mahdollista. Sen sijaan lii-

kenteen aiheuttama melu tulee ottaa huomioon lupapäätöksessä.  

 

Toiminnasta aiheutuva melu syntyy teurastamon prosessitekniikasta ja ilman-

vaihdosta. Melua koskeva määräys edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu valtio-

neuvoston ympäristömelua koskevien ohjearvojen ylittymistä lähimpien asuin-

kiinteistöjen alueella. Toiminnasta aiheutuvan melun piiriin on katsottava kuu-

luvan myös liikenteen aiheuttama melu. Päätöksen mukaan melutaso on vel-

voitettu tarvittaessa mittaamaan tai mallintamaan häiriintyvissä kohteissa ja 

ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli sallitut meluarvot ylittyvät häiriintyvissä 

kohteissa. 

 

Toiminnasta saattaa aiheutua ajoittaisia hajuvaikutuksia. Toiminnasta aiheutuu 

hajuhaittaa muun muassa teurastusprosessista, ilmanvaihdosta ja kuljetuksiin 

liittyen. Haittaa voitaneen verrata eläintuotannon aiheuttamaan hajuun ja kat-

soa, ettei se kuitenkaan aiheuta kohtuutonta rasitusta naapurustolle, eläinsuo-

jista poiketen ilmanvaihdossa esiintyvien typpi- ja rikkiyhdisteiden pitoisuus 

on kuitenkin huomattavasti laimeampi kuin eläinsuojissa. Lupamääräyksen 12 

mukaan toiminnanharjoittajan on tarkkailtava teurastamosta aiheutuvia haju- 

sekä muita ilmapäästöjä ja tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin hajuhaittojen 

tai muiden ilmapäästöjen vähentämiseksi häiriintyvissä kohteissa. Määräys 

mahdollistaa valvontaviranomaisen edellyttämään luvan saajalta toimenpiteitä, 

joilla kohtuuton rasitus voidaan välttää esim. ilmastoinnin tai jätevesien esikä-

sittelyssä. 

 

Toiminnan valaistuksen aiheuttama haitta jäänee paikalliseksi eikä sitä voida 

pitää kohtuuttomana naapurustolle. Liikenteeseen liittyvä ajoneuvojen valoista 

aiheutuvaa haittaa ei ole käsitelty. Autojen valoista aiheutuva haitta voi olla 

todellinen, mutta ottaen huomioon kuukausittain arvioitu liikenteen määrä hai-

tan ei ole katsottava olevan merkittävä tai kohtuuton.  

 

Valituksessa on esitetty huoli, ettei kunnan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti 

riitä ja vaadittu tehokasta jätevesien käsittelyä toiminnassa sekä tarvittaessa 

kustantamaan jätevedenpuhdistamon laajennus. Jätevesien määrä on toimin-

nassa merkittävää, noin 10 l/lintu. Jätevesien käsittelystä on ympäristölupapää-

töksessä määrätty, että Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa tulee 

tehdä teollisuusjätevesisopimus, jossa määritellään vesihuoltolaitoksen ehdot 

viemäriin johdettavan jäteveden laadusta ja määrästä. Ennen jätevesien puhdis-

tamolle johtamista jätevesien esikäsittely tulee toteuttaa siten, että jätevesi ei 
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aiheuta vaaraa viemäriverkon tai puhdistamon toiminnalle. Erityisesti veren ja 

rasvan päätyminen viemäriverkostoon tulee ehkäistä tehokkaasti.  

 

Jätevedenpuhdistamon tulee pystyä täyttämään ympäristölupansa mukaiset 

vaatimukset jäteveden puhdistustasosta. Teurastamon jätevesien esikäsittelyn 

tulee sisältää rasvanerotus ja teurasjätteen sekä muun kiintoaineksen erottelu 

enintään 6 mm silmäkoon siivilöillä. Tarvittaessa jätevesien esikäsittelyä tulee 

tehostaa, jotta riittävä puhdistusteho saavutetaan. Tarkemmat esikäsittelyvaati-

mukset sovitaan teollisuusjätevesisopimuksessa.  

 

Päätöksessä edellytetty, monien muidenkin ympäristölupaa edellyttävien toi-

mintojen jätevesien käsittely on yleensä suhteellisen toimiva. On kuitenkin to-

dettava, että puhdistamon nykyisessä tilanteessa teurastamolta tuleva jätevesi 

edellyttää tehokasta esikäsittelyä, jotta puhdistamon ympäristöluvassa toimin-

nalla olevat ja sille jatkossa annettavat, todennäköisesti tiukemmat päästömää-

räykset voidaan toteuttaa.   

 

Kosken Tl jätevedenpuhdistamo on ELY-keskuksen valvontaan kuuluva laitos 

ja taustatietona ELY-keskus tuo esille muutamia valvonnassa esille tulleita asi-

oita. Jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on annettu 13.10.2008. Määräai-

kaistarkastuksessa 23.3.2020 on tullut esille, että Kosken Tl puhdistamolle on 

käynnistetty suunnittelu puhdistamon saneerauksesta tänä vuonna. Samassa 

tarkastuksessa ELY-keskus on ilmoittanut, että ympäristölupaa pitää muuttaa ja 

että Kosken Tl kunnan luvan haltijana tulee jättää lupahakemus lupamääräys-

ten tarkistamiseksi esisuunnitelmien valmistumisen jälkeen. Tarkastuksessa on 

myös ilmoitettu, että suunnitelmissa tulee ottaa huomioon nykyistä tiukempien  

puhdistustuloksia koskevat vaatimukset, joita saman kokoluokan puhdista-

moilta tultaneen luvan tarkistamisessa vaatimaan (esim. BOD ja fosforin-

poisto). Teurastamon jätevesien käsittelystä aiheutuvaa kuormitusta puhdista-

molle on vielä vaikea arvioida. Teurastamon lupahakemuksessa ei ole arvioitu 

kuormitusmääriä, vaan vesimäärä, joka mahtuisi jätevedenpuhdistamon mitoi-

tusvirtaamaan (vuonna 2019 330 m3/d, mitoitusvirtaaman ollessa 935 m3/d, 

asukasvastineluvuilla ilmaistuna mitoitus AVL 1600 ja kuormitus 2019). Lupa-

päätöksestä käy myös ilmi, että sopimuksella tarkemmin sovittavasta jäteve-

sien esikäsittelystä olevan lupamääräyksen taustalla on hakijan ja lupaviran-

omaisen käsitys, että jätevesien määrä ja laatu eivät poikkea tavanomaisessa 

siipikarjan kasvatuksessa muodostuvista jätevesistä eikä niiden johtaminen ja 

loppusijoitus hakemuksen mukaisesti ole siten ristiriidassa esimerkiksi kanala-

hankkeiden jätevesiratkaisujen kanssa.  

 

Jätevesien puhdistamolle aiheuttama kuormitus ja sen ajallinen jakautuminen 

voi kuitenkin muodostua ongelmaksi. Kosken puhdistamo on bioroottorilaitos, 

jossa typen poistoteho on esimerkiksi 2019 ollut vain 15−30 % ja talviaikana 

se on tästä huonompi, joten erityisesti teurastamon typpikuorma ja kuormituk-

sen vaihtelut esimerkiksi yö- ja päiväaikaan ovat ongelmallisia. Myös kuormi-

tuksen lisäyksen BOD ja COD pitäisi mahtua jätevesimäärän käsittelyn mitoi-

tukseen puhdistamolla. Tätä ei ole teurastamon ympäristölupapäätöksessä pe-

rusteellisesti käsitelty, vaan se on katsottu jätevedenpuhdistamon ja teurasta-

mon välisellä sopimuksella hoidettavaksi asiaksi. Teurastamon ympäristölu-

vassa jätevesien käsittelyä koskeva määräys tehokkaasta esikäsittelystä on riit-

tävä, mutta edellyttää kunnan valvontaviranomaiselta asiantuntevaa valvontaa 

sekä teurastamon ja puhdistamon välistä hyvää yhteistyötä.   
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Vaikka valituksessa on esitetty toiminnan aiheuttamia haittoja koskevia huomi-

onarvoisia seikkoja, kokonaisuutena päätös on asianmukainen.   

 

Marko Nummela on antanut valituksen, lausunnon ja vastineiden johdosta vas-

tineen ja esittänyt valituksen hylkäämistä. Vastineessa on muun muassa esi-

tetty, että hankkeen operatiiviseen toimintaan liittyvistä yksityiskohdista, kuten 

teurastettavien eläinten alkuperästä, ei voida määrätä lupapäätöksessä. Sen si-

jaan laitoksen toimintaan liittyvä liikenne kuuluu osaksi lupaharkintaa, josta 

hakija on toimittanut lupaviranomaiselle päätöksentekoa varten riittävät selvi-

tykset liikennematriisin muodossa. Kiinteistölle suunniteltu liittymäkohta 

muuhun tiestöön huomioiden toiminnasta aiheutuva liikenne suuntautuu koko-

naisuudessaan yleisille teille, joiden käytöstä ei voida antaa määräyksiä ympä-

ristöluvassa. Arvioidun liikennemäärän nojalla hankkeen vaikutuksia paikalli-

seen liikenteeseen ei voida pitää merkittävinä.  

 

Laitoksen alkuperäinen toiminta-aika perustui teurastusprosessin eri vaiheiden 

normaaliin jaksollisuuteen. Lupapäätökseen kirjattu toiminta-aika antaa mah-

dollisuuden toimia tarvittaessa myös ennalta suunnitellun toiminta-ajan ulko-

puolella, jolloin nämä tilanteet eivät aiheuta automaattisesti poikkeamista lupa-

määräyksistä. Päätökseen kirjatut toiminta-ajat eivät siten perustu yksin lauta-

kunnan toimintaan vaan niistä on sovittu yhdessä hakijan kanssa.  

 

Lupahakemus liitteineen sisältää arvion toiminnasta aiheutuvista ympäristövai-

kutuksista sekä keinoja niihin varautumiseen. Hakemukseen liitetyssä asian-

osaisluettelossa on selvitys lähimmistä asuinrakennuksista ilmansuunnittain 

rakennusten seinästä seinään mitattuna.  

 

Sähköisen peruskartta-aineiston perusteella päädyttiin oheisiin etäisyyksiin: 

pohjoinen yli 500 metriä, koillinen 500 metriä, itä yli 500 metriä, kaakko yli 

450 metriä, etelä 350 metriä, lounas 230 metriä, länsi 170 metriä ja luode 490 

metriä.  

 

Valituskirjelmässä esitetty lyhyempi etäisyys 135 metriä liittynee etäisyysarvi-

oon asuinrakennuksesta teurastamon piha-alueen rajaan, jota ei tyypillisesti 

pidetä tarkasteluperusteena, vaan etäisyyksiä tarkastellaan rakennusten kesken.  

 

Laitoksen sijoituspaikan valinta riippuu useista eri tekijöistä. Se, että kunnassa 

on kaavoitettuja teollisuustontteja, ei automaattisesti ratkaise sijoituspaikan 

valintaan liittyviä kysymyksiä. Jätevesien osalta hakija on käynyt keskustelua 

kunnan vesihuoltolaitoksen tarpeista niin hankkeen valmistelun kuin lupahake-

musprosessin aikana. Jätevesiin liittyvän infrastruktuurin rakentamiseen sekä 

jätevesien esikäsittelyvaatimuksiin on siten perehdytty huolellisesti huomioi-

den sekä kunnan nykyisen, että suunnitellun jätevedenpuhdistamon kapasi-

teetti sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.   

 

Teurastamon suunnitellulla sijoituspaikalla ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai 

asemakaavaa. Maakuntakaavan kaavamerkintä M ei estä esimerkiksi teurasta-

mon suunnittelemista ja toteuttamista esitetylle paikalle huomioitaessa maan-

käyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitusta koskevat 25 § sekä 32 §. Hankkeen 

suunnittelussa on huomioitu maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukainen ra-

kentamisrajoitus suunnitellulle maakaasuputkilinjalle kohdealueen pohjoispuo-

lella. Toiminnan sijoittumista ei siten voida pitää maakuntakaavan vastaisena.   
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastineen taustatiedoissa viitataan teurasta-

mon jätevesien esikäsittelyyn ja siitä aiheutuviin vaikutuksiin kunnan jäteve-

denpuhdistamolla. Hakija on ympäristölupahakemuksen jättämisen 

(2.12.2019) ja ympäristölupapäätöksen julkipanon (18.2.2019) jälkeen hankki-

nut ja toimittanut kuntaan referenssinäytteen (17.3.2020) puhdistamolle koh-

distuvan tulokuorman laskentaa varten. Tätä on myös käytetty teollisuusjäteve-

sisopimusta koskevien jo käytyjen neuvotteluiden pohjana. 

 

Valituskirjelmässä ei ole tuotu esille sellaista, jonka perusteella asiassa tehtyä 

luparatkaisua tulisi pitää virheellisenä. Suurin osa ympäristövaikutuksiin liitty-

vistä yksityiskohdista voidaan tarvittaessa ratkaista toiminnanaikaisin valvon-

nallisin keinoin.  

 

 ovat antaneet vastaselityksen, jossa on to-

dettu muun muassa, että ELY-keskus toteaa vastineessaan Kosken jäteveden 

puhdistamon typen poistotehon olevan kehno (erityisesti talvella huono) ja että 

teurastamon typpikuorma ja kuormituksen ja vaihtelut esimerkiksi yö- ja päi-

väaikaan ovat ongelmallisia. Tätä ei ole teurastamon ympäristölupapäätöksessä 

perusteellisesti käsitelty. Lupapäätöksen ratkaisemiseen olennaisesti vaikuttava 

seikka on jätetty päätöksen ulkopuolelle. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä vaatimuksen ympäristönsuojelulauta-

kunnan päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. 

 

Perustelut 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan 1) luonne, kesto, ajankohta ja 

vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-

riski, 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle, 3) merkitys 

elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta, 4) sijoituspaikan ja 

vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoi-

tus, 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 

rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 

katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 

varattuun tarkoitukseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 

säännösten vaatimukset. 
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Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella, 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta - - -  

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-

justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 

on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 

rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 

muut vastaavat seikat. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäi-

semisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, 2) maaperän ja poh-

javesien pilaantumisen ehkäisemisestä, 3) jätteistä sekä niiden määrän ja hai-

tallisuuden vähentämisestä, 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa ti-

lanteissa, 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-

mista, 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-

tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja 

tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 67 §:n mukaan, jos teollisuusjätevettä johdetaan yhdys-

kunnan jätevedenpuhdistamolle, ympäristöluvassa ja 115d §:ssä tarkoitetussa 
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ilmoituspäätöksessä on tarvittaessa määrättävä jätevesien esikäsittelystä ympä-

ristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn 

turvaamiseksi. 

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Hakemus koskee siipikarjan teurastamoa, jonka yhteydessä toimii lihanjalos-

tuslaitos. Suunniteltu toiminta sijaitsee kiinteistöillä Naapuri 284-404-9-35 ja 

Mäntylä 284-404-9-13 Isosorvaston kylässä Kosken Tl kunnassa.  

 

Laitoksen tuotantokapasiteetti on ruhoja 16,2 tonnia vuorokaudessa, eläinpe-

räisiä raaka-aineita 1 200 tonnia vuodessa ja valmiita tuotteita 11,7 tonnia vuo-

rokaudessa. Tuotantolaitos toimii hakemuksen mukaan arkipäivisin pääsään-

töisesti yhdessä vuorossa klo 4.00–18.00, mutta myös tilapäisesti vuorotyönä 

sekä viikonloppuisin. Lihanjalostuksessa valmistetaan kypsentämättömiä siipi-

karjatuotteita. 

 

Laitoksella teurastettavat linnut tuotetaan hakijan omilla tiloilla (Farmi Num-

mela Oy) ja kuljetetaan teurastamoon omalla kuljetuskalustolla. Lintujen kul-

jetukset tapahtuvat laitoksen toimintapäivinä klo 4.00–18.00 välisenä aikana. 

Laitoksessa pakatut lopputuotteet kuljetetaan erilliseen keräily- jakelukeskuk-

seen, josta tuotteet toimitetaan asiakkaille. Hakemuksen mukaan tuotantolai-

tokselle saapuvaa ja sieltä ulos suuntautuvaa raskaan liikenteen edestakaista 

ajoa kertyy arviolta 48 kappaletta kuukaudessa. 

 

Hakemuksen mukaan laitoksen jätevedet johdetaan kunnan jätevesiviemäriin 

lukuun ottamatta eläinten vastaanottoalueen, kuljetuslaatikoiden pesun ja kalt-

tausaltaan pesuvesiä, jotka varastoidaan umpisäiliöissä ja levitetään hakijan 

omille pelloille. Sosiaalitiloissa muodostuvien viemäröitävien vesien määräksi 

arvioidaan 2 m3/d. Prosessijäteveden enimmäismääräksi arvioidaan noin  

10 litraa per lintu eli 60 m3/d. Tämä sisältää lastausalueen ja kuljetuskaluston 

sekä prosessijäteveden määrän. Näistä vesistä viemäröitävien vesien määräksi 

arvioidaan 60 % eli 36 m3/d (tasattu virtaama 1,5 m3/h). Teoreettisena maksi-

mina tämä olisi 240 prosessipäivän ajalta yhteensä 8 640 m3 viemäröitäviä jä-

tevesiä. Yhteenlaskettu viemäröitävien jätevesien määrä 9 120 m3 vuodessa. 

Hakemuksen mukaan laitoksen viemärit varustetaan 6 mm partikkelikoon kiin-

toainessiivilöillä ja rasvanerotuskaivoilla. 

 

Broilerteurastamon toiminnassa syntyvät pääasialliset ympäristövaikutukset 

muodostuvat laitoskiinteistön ilmanvaihdon kautta lähiympäristöön leviävistä 

hajuista sekä kiinteistön toimintaan liittyvästä liikenteestä laitoskiinteistölle. 

Varsinaisesta teurastus- ja jalostustoiminnasta ei arvioida aiheutuvan laitosalu-

een ulkopuolelle kantautuvaa melua. Tyypilliset laitosalueella esiintyvät hajut 

muodostuvat lintujen vastaanottotilan toiminnasta sekä teurastamon ilman-

vaihdosta. Lisäksi ajoittaisia hajuja saattaa muodostua teurastuksen sivutuot-

teiden käsittelyn yhteydessä muun muassa säiliöiden avaamisen yhteydessä. 

Hakijan lähin broilertila sijaitsee hakemuksen mukaisen teurastamon naapuri-

kiinteistöllä. Tuotekuljetuksiin liittyvän raskaan liikenteen lisääntyminen ai-

heuttaa jossain määrin melua.  

 

Hakemuksen mukainen tuotantolaitos koostuu yhdestä rakennuksesta, jonka 

sisältämien toimitilojen yhteenlaskettu pinta-ala on noin 3 600 m2. Tuotanto-
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laitos sijoittuu metsäiselle kiinteistölle maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asu-

tusalueella. Lähin asuinrakennus sijaitsee tuotantolaitoksen länsipuolella noin 

170 metrin etäisyydellä. Muutoksenhakijoiden lähimmät asuinkäytössä olevat 

kiinteistöt sijaitsevat asiakirjojen ja karttatarkastelun perusteella suunnitellun 

tuotantolaitoksen eteläpuolella noin 400 metrin etäisyydellä. 

 

Alue on Varsinais-Suomen 20.3.2013 vahvistetussa maakuntakaavassa osoi-

tettu merkinnällä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue. Maakuntakaavan 

suunnittelumääräyksen mukaan olemassa olevien alueiden täydennykseksi ja 

laajennukseksi voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa pääasi-

allista käyttötarkoitusta kohtuuttomasti haittaamatta muun muassa muita toi-

mintoja erityislainsäädännön ohjaamana. Hankealueella ei ole voimassa yksi-

tyiskohtaisempaa yleiskaavaa tai asemakaavaa. 

 

Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset 

 

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistavana, voidaanko hakemuksessa tarkoi-

tettu broilerteurastamo ja lihanjalostamo sijoittaa Kosken Tl kunnan ympäris-

tönsuojelulautakunnan päätöksen mukaisesti vai aiheutuuko toiminnasta yksin 

tai yhdessä alueella olevien muiden toimintojen kanssa sellaisia ympäristön-

suojelulain 49 §:n 1 momentissa mainittuja kiellettyjä seurauksia, joiden takia 

ympäristönsuojelulautakunnan päätös tulisi kumota tai muuttaa.   

 

Valittajat ovat vedonneet vaatimustensa tueksi siihen, että hakemuksen mukai-

nen sijoituspaikka on maakuntakaavan vastainen. Ympäristönsuojelulain  

12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. 

Maakuntakaavan osalta on varmistuttava, ettei toiminnan sijoittaminen vai-

keuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Maakuntakaavassa 

osoitettu käyttötarkoitus on laitoksen sijaintipaikan kohdalla maa- ja metsäta-

lousvaltainen alue. Ottaen huomioon tuotantolaitoksen sijainti metsäisellä kiin-

teistöllä haja-asutusalueella ja toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset, ei 

toiminnan voida katsoa vaikeuttavan alueen käyttöä maakuntakaavassa varat-

tuun tarkoitukseen eikä toimintaa ole siten sijoitettu ympäristönsuojelulain  

12 §:n vastaisesti. 

 

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että lupahakemus ratkaistaan pääsääntöisesti 

sille sijaintipaikalle, joka hakemuksessa on esitetty. Ympäristöluvan myöntä-

minen ei edellytä, että toiminta sijaitsee kunnan maankäyttösuunnitelman suo-

sittelemalla paikalla. Asian oikeudellisessa arvioinnissa ei siten voida antaa 

merkitystä sille, että toiminnan sijoituspaikka olisi Kosken Tl kuntastrategian 

vastainen tai että toiminnalle olisi kunnan näkökulmasta tarkoituksenmukai-

sempia sijoituspaikkoja. 

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan broilerteurastamon varsinaisesta laitoksen 

sisällä tapahtuvasta tuotantotoiminnasta ei aiheudu merkittävää melua. Toimin-

nanharjoittajan olemassa olevista broilerkasvattamoista aiheutuu jossain mää-

rin kuljetusliikennettä. Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen tarkoittamassa 

toiminnassa käytettäisiin hakijan omien kasvattamoiden broilereita, joten alu-

een teuraskuljetuksiin liittyvä liikenne ja sen päästöt eivät sellaisenaan li-

säänny. Uutena melua aiheuttavana lähteenä tulee kuitenkin ottaa huomioon 

lihanjalostustoimintaan kuuluvat tuotekuljetukset teurastamolta. Toiminnassa 

syntyvä valo liittyy lähinnä kuljetusliikenteeseen ja on siten ajoittaista. Toi-

minnasta aiheutuva melu ja toimintaan liittyvä liikenne laitosalueella ja sen 
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välittömässä läheisyydessä eivät aiheuta sellaista ympäristön pilaantumista, 

kuten merkittävää ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä, että lupa 

tulisi sen takia kumota tai sitä muuttaa. 

 

Teurastamon toiminnasta aiheutuu jossain määrin tunnistettavaa hajua, joka on 

peräisin eläinten lannasta sekä sivutuotteiden varastoinnista ja käsittelystä. 

Toiminnanharjoittajan lähin broilerkasvattamo sijaitsee hakemuksen tarkoitta-

man laitoksen naapurikiinteistöllä. Hallinto-oikeus toteaa, että laitosten välisen 

etäisyyden ja broilerteurastamon lievempien hajupäästöjen takia valituksen-

alaisen päätöksen mukaisesta toiminasta ei aiheudu yhdessä kasvattamon toi-

minnan kanssa sellaisia haju- tai muita vaikutuksia, että valituksenalainen pää-

tös olisi syytä kumota. Ottaen edelleen huomioon teurastamon sallittu tuotan-

tomäärä, sivutuotteiden käsittelyä koskeva lupamääräys 3 ja hajuhaittojen tark-

kailua koskeva lupamääräys 12 sekä muutoksenhakijoiden asuinkiinteistöjen 

etäisyys teurastamosta, broilerteurastamon toiminnasta syntyvä haju ei aiheuta 

yksin tai yhdessä muiden hakijan toimintojen kanssa naapuruussuhdelain  

17 §:n 1 momentin tarkoittamaa kohtuutonta haittaa muutoksenhakijoiden 

kiinteistöjen käytölle tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista.   

 

Muutoksenhakijat ovat kiinnittäneet vaatimustensa perusteluissa huomiota teu-

rastamon toiminta-aikaan. Asiakirjoista ilmenevästi toiminnanharjoittaja on 

lupaviranomaisen pyynnöstä täydentänyt hakemustaan toiminta-aikojen osalta 

ja todennut, että lintuja tuodaan teurastamolle poikkeuksellisesti myös iltaisin 

esimerkiksi eläinsuojeluun liittyvistä syistä. Hallinto-oikeus toteaa, että tilapäi-

sen työskentelyn iltaisin ja viikonloppuisin salliva toiminta-aika ei lisää toi-

minnan ympäristövaikutuksia merkittävästi eikä aiheuta ympäristön merkittä-

vää pilaantumista esimerkiksi ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymisenä 

tai muuta siihen rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, ottaen 

huomioon lisäksi, että toiminnanharjoittajan on lupamääräyksen 2 mukaan pi-

dettävä toiminta-ajoistaan kirjanpitoa, joka on pyydettäessä esitettävä valvon-

taviranomaiselle. 

 

Valittajat ovat vedonneet myös jätevedenpuhdistamon kapasiteetin riittävyy-

teen. Valituksenalaisessa päätöksessä on laitoksella muodostuvien jätevesien 

käsittelystä ja johtamisesta annettu lupamääräykset 5−10. Lupamääräyksessä 7 

on määrätty yleisellä tasolla viemäriin johdettavan veden esikäsittelystä tuo-

tantolaitoksella sekä määrätty, että tarkemmat esikäsittelyvaatimukset sovitaan 

jätevedenpuhdistamon kanssa solmittavassa teollisuusjätevesisopimuksessa. 

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalaisessa päätöksessä jätevesien käsitte-

lystä ja johtamisesta annetut lupamääräykset ovat riittävät broilerteurastamon 

jätevesistä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vastaanot-

tavan jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn huomioimiseksi. Vastaanottavan 

jätevedenpuhdistamon kapasiteetin arvioiminen kuuluu tehtäväksi hakijan ja 

jätevedenpuhdistamon välisessä teollisuusjätevesisopimuksessa. Ympäristö-

lupa-asian yhteydessä ei voida ratkaista kysymystä kunnallisen jätevedenkäsit-

telyn kustannusten jakamisesta tai viemäriverkostoon liittymisen kustannuk-

sista. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristölupa-asian yhteydessä ei voida ratkaista 

kysymyksiä, jotka liittyvät tien käyttöön tai tien soveltuvuuteen raskaalle lii-

kenteelle. Myöskään hakijan vakavaraisuuden selvittäminen ei kuulu ympäris-

tölupaharkintaan. Ympäristölupahakemuksessa ei myöskään ole tarpeen esittää 

hakijan lukuun perustettavan yhtiön omistussuhteita.  
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Hallinto-oikeus katsoo, ottaen huomioon toiminnan ympäristövaikutukset toi-

mittaessa lupamääräysten mukaisesti, ettei toiminnan aloittamisesta aiheudu 

sellaista pysyvää haittaa tai vahinkoa, joka tekisi muutoksenhaun hyödyttö-

mäksi. Näin ollen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole aihetta. 

 

Edellä mainituilla perusteilla ympäristönsuojelulautakunnan päätöksen ku-

moamiseen tai muuttamiseen ei ole aihetta, ja valitus on siten hylättävä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Kosken Tl kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä kos-

kevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen jul-

kaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 10.5.2021.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumero 

 00380/20/5106  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Kirsi Stark ja Reko 

Vuotila sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 

 

 

 

 

 

 

Kirsi Stark   Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Riikka Salo 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Anu Sara 

lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 00380/20/5106  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu ,  

    

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Asiamies:   

 

 

Jäljennös maksutta 

Marko Nummela 

 

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta 

 

Kosken Tl kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Kosken Tl kunnan vesihuoltolaitos 

 

Kosken Tl kunnanhallitus 

 

Ruokavirasto 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




