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ELY-keskuksen valvonnan tehtävät 

Kauhava 3.2.2016 

 Valtion lupaviranomaisen (AVI) myöntämien 

ympäristölupien valvonta 

• tehtävänä tarkastaa onko toiminta myönnetyn 

luvan ja lupamääräysten mukaista 

• sisältää mm. tarkastuskäyntejä, vuosi-ilmoitusten 

tarkastamista ja päästötietojen seurantaa 

 

 Yleisen edun valvonta  

• mm. lupahakemuksista annettavat lausunnot 

  



Ajankohtaisia asioita valvonnasta 

Kauhava 3.2.2016 

1. Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen muutokset  

• toimivaltarajojen muutokset (valvonta asiakirjojen 

siirrot kuntiin) 

• eläinyksikkökertoimet, joiden avulla lasketaan 

kokonaiseläinyksikkömäärä ja toimivaltainen 

lupaviranomainen 

• säännöllisen lupamääräysten tarkistamisen 

poistaminen  

2. Valvonnan maksullisuus / sähköinen 

vuosiraportointi 

3. Uusi nitraattiasetus  

4. Kärpästen ja haittalintujen ehkäisy 

 



Luvanvaraisuus ja toimivaltarajat 

Kauhava 3.2.2016 

 
Luvanvarainen 

eläinmäärä 

ennen (kunnan 

luvitettava) 

Luvanvarainen 

eläinmäärä 

1.5.2015 alkaen 

(kunnan 

luvitettava) 

 

AVI:n 

luvitettava 

eläinsuoja 

ennen 

AVI:n 

luvitettava 

eläinsuoja 

1.5.2015 

alkaen  

 

Lypsylehmä 30 50 75 150 

Lihanauta  80 100 200 300 

Emakko 60 100 250 300 

Lihasika 210 250 1000 1200 

Siitosnaaras

minkki 

250 500 2000 2800 

Siitosnaaras

kettu 

50 250 600 1400 



Valvonta-asiakirjojen siirto 

Kauhava 3.2.2016 

 Toimivaltarajamuutosten johdosta ELY-keskus siirtää 

kunnan toimivaltaan 1.5.2015 alkaen kuuluvien 

maatilojen ja turkistarhojen ympäristölupien valvonta-

asiakirjat kunnalle 

 Siirrettäviä  maatiloja ja turkistarhoja on noin 270 kpl 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 

 Asiakirjojen siirto tehty Keski-Pohjanmaan ja 

Pohjanmaan osalta, Etelä-Pohjanmaalla osa 

siirtämättä  

 Asiakirjojen siirtoa koskeva kirje lähetetään 

toiminnanharjoittajalle tiedoksi 



Lainsäädännön muutoksia 

Kauhava 3.2.2016 

 Lupa, jonka toiminta ei ole enää lupavelvollinen 

1.5.2015 alkaen, raukeaa 

 kunta voi ilmoittaa toiminnanharjoittajalle 

raukeamisesta (laissa ei velvoitetta) 

 Lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite, 

jonka ajankohta on 1.5.2015 jälkeen, raukeaa 

 valvontaviranomaisen tulee arvioida luvan 

muuttamisen tarve viimeistään vuoden 

kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin luvan 

tarkistamista koskeva hakemus oli määrä 

jättää lupaviranomaiselle  

 



Valvonnan maksullisuus 

Kauhava 3.2.2016 

 Valvonta muuttunut maksulliseksi 1.1.2015 lukien 

 Maksullisia toimenpiteitä: 

• vuosiraporttien tarkastus 50 € 

• valvontasuunnitelman mukainen 

määräaikaistarkastus, laaja 800 € / suppea 655 € 
(IED-laitokset, laaja 1055 € / suppea 800 €)  

• kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen 

vuoksi tehtävä tarkastus 365 €  

 Maksuista vähennetään 25 %, mikäli kyseessä 

mikroyritys = liikevaihto tai tase alle 2 milj. tai 

työntekijöitä alle 10 



Valtioneuvoston asetus eräiden maa- 

ja puutarhataloudesta peräisin olevien 

päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) 

= 

nitraattiasetus 

Kauhava 3.2.2016 

 tullut voimaan 1.4.2015 (jonka jälkeen tehty kaksi muutosta) 

 tavoitteena ehkäistä ja vähentää mm. lannan 

käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä aiheutuvia 

päästöjä pinta- ja pohjavesiin, maaperään ja 

ilmaan 

 



Varastointitilojen ym. sijoittaminen, 4 § 

Kauhava 3.2.2016 

 lantalaa, jaloittelualuetta tai ulkotarhojen 

ruokinta- ja juottopaikkoja ei saa sijoittaa: 

 Pohjavesialueelle (ellei maaperäselvitysten perusteella 

voida osoittaa, että sijoittamisesta ei aiheudu pilaantumista tai 

sen vaaraa) 

 Tulvanalaiselle alueelle 

 Alle 50 metrin etäisyydelle vesistöstä, 

kaivosta tai lähteestä 

 Alle 20 metrin etäisyydelle valtaojasta tai 

norosta 

 sovelletaan 1.4.2015 jälkeen vireille tulleisiin 

rakentamishankkeisiin 



Lannan varastointi, 5 § 

Kauhava 3.2.2016 

 5 §: lantalan tilavuuden tulee riittää 12 kk:n aikana 

kertyvälle lannalle. Maatiloille varastointitilavuuteen 

tullut muutoksia, turkistarhoille ei.  

 (lypsylehmät: ennen 24 m3/v, nyt 25,5, m3/v) 

 jos tilalla kertyy varastoitavaa lantaa enintään 25 

m3/v, lanta voidaan varastoida esim. siirtolavalla 

 tilalla, joka ottaa vastaan lantaa, tulee olla lantala 
(ei, jos varastoidaan vain enintään 4 vk ennen levitystä) 

 
 

   

 

 



Rakenteelliset vaatimukset, 7 § 

Kauhava 3.2.2016 

 Lannan varastointitilat tulee olla vesitiiviit ja 

kompostointi tulee tehdä tiivispohjaisella alustalla 
 (kompostin, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, 

jälkikypsytys voidaan tehdä aumassa) 

 Lietelantalat tulee kattaa kiinteällä tai kelluvalla 

katteella (1.4.2015 jälkeen rakennetut) 

 Kuivalantala tulee kattaa tai varastoitava aine 

peittää siten, että sadevesien pääsy 

varastointitiloihin estetään (1.4.2015 jälkeen rakennetut) 

 Lannan kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella 

alustalla 

 



Poikkeustilanteet, 8 § 

Kauhava 3.2.2016 

 Työteknisen ja hygieenisen syyn vaatiessa, lantaa, 

jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, 

voidaan varastoida aumassa 

 Auma sijoitettava kantavalle pellolle vähintään 

100 metrin etäisyydelle vesistöstä 

 Pohjalle vähintään 20 cm nestettä sitova kerros 

ja peitettävä tiiviillä peitteellä 

 Levitettävä vähintään vuoden kuluttua auman 

perustamisesta 

 Samalle paikalle saa tehdä uuden auman 

kahden välivuoden jälkeen 



Lannoitteiden käyttö, 10 § 

Kauhava 3.2.2016 

 Lannan levitys on kielletty 1.11. – 31.3. välisenä aikana 
 mikäli pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan 

vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan levityksen syys-lokakuussa, 

levityskiellosta voidaan poiketa 30.11. asti 

 Kuivalantaa (kuiva-ainepitoisuus ≥ 30%) voidaan säilyttää 

pellolla 4 viikkoa ennen levitystä 

 Pintaan levitetty lanta tulee mullata 24 tunnin sisällä 

 Kasvipeitteisenä talven yli pidettävälle pellolle voi 

levittää lantaa 15.9. jälkeen vain sijoittamalla  



Ilmoitusvelvollisuus, 9 § 

Kauhava 3.2.2016 

 Lannan varastoinnista aumassa tulee ilmoittaa 14 vrk 

ennen varastoinnin aloittamista kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle 

 Ilmoituksen tekee toiminnanharjoittaja, jonka tilalla 

lanta kertyy  
 mikäli lanta varastoidaan lannan vastaanottajan pellolla, 

ilmoituksen tekee vastaanottaja?? 

 Lannan levittämisen poikkeamisesta on tehtävä 

ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

lokakuun loppuun mennessä 

 



Haittaeläinten torjunta 

 

Kauhava 3.2.2016 

 Luvan mukaisesta toiminnasta ei saa aiheutua 

kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa 

asianosaisille, joten toiminnanharjoittajan tulee 

huolehtia haittaeläinten, kuten esimerkiksi 

kärpästen, rottien ja lintujen torjunnasta 

 Lintujen torjunta 

• Estämällä lintujen ravinnon saanti mm. 

rakentamalla varjotalot pakovarmoiksi sekä 

asentamalla lanta-alustojen eteen verkot 

• Muut linnunpelättimet (voi aiheuttaa muita 

ongelmia) 

 

 

 



Kärpästen torjunta 

 

Kauhava 3.2.2016 

 Turkistarhoilla esiintyviä kärpäslajeja: 

• lannassa lisääntyvä pieni kärpänen, jota esiintyy 

erityisesti minkkitarhojen pesissä heinäkuussa  

• raatokärpänen, jota esiintyy syksyisin 

kettutarhoilla, kun lanta-alustoille tippuu ruokaa 

(tarvitsee eläinperäistä ruokaa lisääntyäkseen)  

 Torjuntatoimenpiteitä mm. säännöllinen 

lannanpoisto, kalkitus, torjunta-aineet sekä yleinen 

siisteys 

 


