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JOKIOISTEN KUNTA
Ympäristölautakunta
Keskuskatu 29 A. JO

KOKOUSPÖYrÄKTRJA

esl{usl€tu 29 A. J()I(IOINEN

KOKOUSAIKA Torstai 28.4.2016 klo 18.00- 19.00

KOKOUSPAIKKA Jokioisten virastotalo/lrunnanhallituksen huone

SAAPUVILLA
OLLEET JÅSENET
(a merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Harri S aarinen, puheenjohtaj a

Janne Korri
Taru Könkö
Tomi Laajalehto
Jukka Pesola
Leena Puura, puheenjohtaja § 15

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(a läsnäolon peruste)

Juha Lemmetty, esittelijåVsihteeri, ympiiristösihteeri

LAILLISUUS JA
pIiÄrÖSvALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi j a päätös-

valtaiseksi.

ASIAT 14-18§

POYTAKIRJAN
TARKASTUSTAPA
(tarkastuspaikka ja -aika sekä
tarkastaj ien valinta taikka
merkintä edellisen kokouksen
pöytäkiri an tarkastamisesta)

POYTAKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMEI\NUS

vuneyt${tuatr
Harri Saarinen

a

J Lemmet

rÖyrÄxrRJAN TAR-
KASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytiikirj an käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjai-
millamme.

Tarkastusaika

Pe{antai 6.5.2016

Allekirjoitulaet

Janne Korri

'* ,r'
'.'-' *- {+ /-x
Taru Könkö

Paikka ja pvm

Maanantai 9.5.2016
Virka-asema

Ympiiristösihteeri

klo 10.00 - 12.00
Allekirjoitus



El Jokioisten kunta
E f'.npäristölautakunta

Tilapäisen puheenl'ohtaj an valitseminen

Ymla § 14

28.4.2016

Ehdotus

Päätös

Ympiiri stölautakunnan puheenj ohtaj a on esteellinen käsittel emäiin ym-
päri stöl autakunnan kokouk sen 28 .4.201 6 esitysli stan asiaa numero 3
Ympiiristölupahakemus/Kalle ja Katj a Heikkilä.

Ympäri stölautakunnan varapuheenj ohtaj a on ilmoittanut esteestä o salli s-
tua ympäri stölautakunnan kokouks een 28. 4.20 7 6.

Jokioisten kunnan hallintosäåinnön 16 § mukaan, jos sekä puheenjohtaja
että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiäjossakin asiassa, vali-
taan, taruittaessa lältään vanhimman j äsenen j ohdolla, kokousta tai asian
käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

Ympiiristölautakunta päättää valita tilapäisen puheenjohtajan käsittele-
mään tiimiin kokouksen esityslistan asiaa numero 3 ympiiristölupaha-
kemus/Kalle ja Katja Heikkilä.

Ymptiristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja valitsi
tilapäiseksi puheenjohtajaksi Leena puuran.
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Lisätietoja: Juha Lemmetty

puh.050-5925854
juha.lemmetty@jokioinen.fi

Hallitus Valtuusto
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YmpäristöIupahakemus/Kalle j a Katj a Heikkilä

Ymla § 15
28.4.2016 ASIA

Päätös Ka1le ja Katja Heikkiliin ympiiristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta
hakemuksesta ynpäri stöluvan muuttamiseksi. Toiminta laaj enee li-
hasikoj en kasvatuksesta, 5 00 lihasikaa, emolehmätuotantoon, 80 emo-
lehmää.

Luvan hakija

Kalle ja Katja Heikkilä
Mansikkalantie 196 31620 Latovainio
Pah.0407730224
Y-tunnus: 1975977-0

Toiminta ja sen sijainti

Nykyinen toiminta lihasikoj en kasvatus, 5 00 lihasikaa. Toimint a laaje-
nee emolehmätuotantoon, 80 ernolehmää.
Pelloilla on tähåin asti viljelty pääosin viljakasveja, mutta jatkossa on
tarkoitus siirtyä laajaperäisernpäiin nurmituotantoon uuden tuotanto-
suunnan myötä. Lähitulevaisuudessa on myös tarkoitus siirtyä luomutuo-
tantoon.

Eläinsuoja sijaitsee Jokioisten kunnan Jänhijoen slässä tilalla Mäen-
rinne rn:o 1:590 osoitteessa Kedonojantie 66 31620 Latovainio.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuoj elulaki 27 § :n mukaan ympäristön pilaantumiseen vaaraa
aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään ympåiristönsuojelulain liitteen I
taulukossa 2, onoltava lupa.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen (71312014) 2 §:n 1 momentin kohdan 10 d
mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
jona Jokioisten kunnassa toimii ympiiristölautakunta.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Lisätietoja: Juha Lemmetty
p.050-5925854
j uha.lemmetty@j o kioinen.fi
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kokouspäivämäärä
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Asian vireilletulo

Hakemus on toimitettu Jokioisten kunnan ympäri stölautakunnalle
29.2.2016.

Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset

Nykyiselle toiminnalle, lihasikojen kasvatus 500 lihasikaa, on ympiiris-
tölautakunta myöntäny ympäristöluvan 25.9.201 4.
Rakennustarkastaj a on my<intiin yt 2r .3 .2016 rakennusluvat emolehmä-
pihatolle j a katetulle lantalalle.

Tilalla on maanvuokrasopimuksia 6 kpl, lannan vastaanottosopimuksia
1 kpl ja lietesäiliön vuokrasopimus.

Tila on liittynyt ympiiristötukijärj estelmään.

Alueen kaavoitustilanne

Kanta-Hiimeen maakuntakaavassa alueella ei ole merkintöj ä.
Eläinsuoja ei sijaitse yleis- eikä asemakaava-alueella.

Eläinsuojan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Eläinsuoj a sij aitsee haj a-asutusalueella Kedonoj antie -nimisen yksityis-
tien varrella. Tilakeskuksessa on sikala, kalustosuoja, kuiwri, hakelai-
tos, tuotevarasto ja lietesäiliö. Eläinsuoja ei sijaitse pohjavesialueella.
Ltihin pohjavesialue, Latovainio 0416951, sijaitsee n. 1 km etäisyydel-
la.

Eläinsuojan liihin naapurin asuinrakennus sijaitsee n. 160 metrin etäi-
syydellä ja lähin lomarakennus n. 1200 metrin etäisyydellä.

ELÅINSUOJAN TOIMINTA

Tuotantotilat
Nykyinen 500 lihasian sikala on peruskoqattu2}I4-l5. Laajennusosa
on vielä kesken.
Jatko ssa on tarkoitus erikoistua myö s emolehmätuotantoon. Ensimmäi-
sessä vaiheessa rakennetaan pihatto 49 emolehmälle ja toisessa vaihees-
sa 31 emolehmälle. Em. eläinten lisäksi eläinpaikkoja rakennetaanZ0
hieholle, 5 sonnille, 30lehmävasikalle ja 70 vasikalle.
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus Lisätietda: Juha Lemmetty

p.050-5925854
j uha.lemmetty@j okioinen.fi

Valtuusto
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Lannan käsittely ja varastointi
Sikalassa on lietelantajåiq'estelmä imulannanpoistolla. Lietesäiliöitä on
kaksi, 240 m3 ja736 m3. Li"tekoilutilavuuttä on 105 m3. Lisäksi on lie-
tesäiliön käytösopimus 300 m3 . Yhteensä lietesäiliötilavuutta on 13g1
m'. Tilan lietesäiliöt on esitetty katettavaksi lähitulevaisuudessa peltikat
teella. Li etesäiliöt t\fi.etään lietekuiluista lietesäiliöiden yläo s aan.

Rakennettaviin pihatoihin tulee kestokuivikepohj at, jotka tyhj ennetään
kerran vuodessa laidunkaudella. I vaiheessa kuivikelannalle rakennetaan
katettu lantala 268 m2,lantavarastotilavuus 1018 m3.

Lannan levitys
Lannan levitykseen on käytettävissä peltoa 86,77 ha, josta omaa on
18,5 ha, vuokrapeltoa 68,27 ha. Lisäksi on lannan vastaanottosopimus-
peltoa 48 ha. Lannan levitysajankohdat, viikot 17-4o,lo0 %. pohjavesi-
alueilla lannan levityspeltoja ei sijaitse. Lannan levitys suoritetaan pää-
asiassa omalla kalustolla.

Laiduntaminen
Eläimiä laidunnetaan n. 5 kk vuodessa, toukokuusta syyskuuhun. Laitu-
milla ei ole pysyviä ruokapaikkoja. Laitumet eivät rajoitu vesistöön.

Öljysäiliöt ja kemikaalivarastot
Tilalla on kaksi polttoainesäiliötä poittoöljyn varastointia varten. viljan
kuivausta varten on 5000 litran katoksellinen säiliö. Työkoneiden tank-
kausta varten on 3000litran säiliö. Molemmissa säiliöissä on lapon esto-
laite ja pienanmässä on ylitäytönestin. vuodonilmaisimia ja lukitusta ei
ole kummassakaan. Pienempi säiliö on tarkoitus varustaa katoksella ja
valuma-altaalla.

S äilörehun varastointi
S äilörehu tehdään esikuivattuna pyöröpaal eihin.

Vesihuolto
Vesi tilalle fulee kunnan vesijohtoverkostosta.

Jätevedet
sikalan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Eläinsuojissa ei ole wc-tiloja.

Paras käyttökelpoinen tekniikka
s ikalan peruskorj aukses sa on huomioitu toiminnan paras käyttökelpoi-
nen tekniikka.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet :

Lautakunta

):4'
Lisätietoja: Juha Lemme§
p.050-5925854
j uha.lemmetty@jo kioinen.fi

Hallitus Vrltuusto
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YMPÄRISTÖIfl ORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt ilmaan
Hajuja ja ammoniakkipäästöjä syntyy sikalan ilmanvaihdosta ja lietelan-
nan varastoinnista ja levityksestä. Hajuhaitta on suurin lietteen sekoituk-
sen ja levityksen aikana. Lietesäiliön kattamisella (kelluva ja kiinteä ka-
te) vähennetäiin lannan varastoinnin aikaista hajuhaittaa.

Päästöt maahan ja vesiin
Eläinsuojista ei synny suoria päästöjä maahan tai vesiin. Lantavarastoi-
daan vesitiiveissä lietesäiliöissä. Lannan levityksessä noudatetaan val-
tioneuvoston asetusta nitraattien vesiin pääsyn estämisestä. Tila on sitou-
tunut ynpäristötukij ärjestelmään.

Ötiyvatringot ehkäistään rakentamalla katettu altaallinen lukittava öl-
jysäiliötila.

Liikenne ja melu
Teurasauto käy kerran viikossa. Eläinvälitys käy kerran kuukaudessa.
Lannan levityksen alkana liikenne on vilkkainta.

Jätteet
-kuolleet eläimet toimitetaan Honkajoki oy:n käsittelylaitokseen. Raato-
jen säilytykseen hankitaan raatokontti.
-vaaralliset jätteet, jäteöljyt keräykseen ja muut Kiimassuon jätekeskuk-
seen

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen
Ruokinta- ja ilmastointilaitteiden häiriöistä tulee ilmoitus puhelimen vä-
lityks ellä. Tilalla on aggregaatti siihkökatko sten varalle.

LUPAHAKEMUKS EN T<IiSrrrNr,Y

Lupahakemuksen täydennykset ja muutokset

Lupahakemusta on täydennetty ynpåiristösihteerin tilakäynnillä
19.4.2016.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Jokioisten ympäristölautakunta on kuuluttanut lupahakemuksesta kun-
nan ilmoitustaulullaja nettisivuilla 7.3. - 5.4.2016 sekä ilmoittanut
lupahakemuksesta Forssan lehdessä 6.3.2016.
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta llallitus

. ',1,1,
Lisätietoja: Juha Lemmetty
p.050-5925854
j uha.lemmetfy@jo kioinen.fi

Valtuusto
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Hakemuksesta on ki{eellä annettu erikseen tieto 1000 metrin etäisyy-
dellä eläinsuojista sijaitsevalle naapurustolle.

Tarkastukset ja neuvottelut

Ympäristösihteeri on käynyt tilalla 19.4.2016.

Lausunnot

F SHKY :n terveysvalvonnan j ohtaj an lausun to 3 I 201 6 8.4.20 1 6 :

"virkaeläinlääkärit valvovat eläintilalla sir,'utuotelain, eläinsuojelulain ja
eläintautilain mukaista toimintaa . Lisäksi alkutuotannon (elintarvike-
lain) osalta toiminnan valvonta kuuluu virkaeläinlääkäreille .

Sivutuoteasetus EY no 1069/2009 j a EY No 142/2011 .

Laki eläimistö saatavista sivutuotteista 5 17/201 5.
Maa- j a met s tit alous minis t eri ön as etus e I äimi s t ä s aat av is t a s ivutuo tt ei s -
ta MMMa 78i/2015
Elriintautilaki 44 I /20 I 3

Toiminnassa tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön alkutuo-
tannolle asettamia vaatimuksia.

Maa- j a mets ätalousminis teriön as etus elintarvikkeiden alkutuotannon
elintarvikehygieniasta I i 6S/20 I 1.

Ympäristölupahakemuksesta ei käy selville, onko tilalla käyössä oma
kaivo. Tilan oman kaivon veden tulee täyttää alkutuotantoasetuksen
vaatimukset, mikäli sitä käytetään toiminnassa. veden laadun varmis-
tus ja näytteenotto tulee huomioida myös häiriötilannesuunnitelmissa.

Tilojen ja toiminnan tulee täyttää eläinsuojelulain vaatimukset ja eläin-
ten hyvinvoinnista on varmistuttava.
Riittävästä varautumisesta häiriötilanteisiin tul ee varmi stua, huomioiden
eläinmäärä tilalla sekä mahdolliset häiriötilanteet ja niiden kesto. Häi-
riötilanteita varten tulisi laatia valmiit toimintaotrj eet.

Valtioneuv o s t on as etus naut oj en s uoj elus ta 5 9 2 / 2 0 I 0.
valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 629/2012 ja [/Na 4857/2013.

Terveysvalvonnalle ei ole tullut valituksia tilan toiminnasta.

Lannanlevitys ja toiminta tilalla tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu
kohtuutonta haittaa alueen asukkaille. Lietesäiliöt tulisi kattaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimi kirjaimet :
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty

p.050-5925854
j uha.lemmetty@jo kioinen.fi
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Valtioneuvoston qsetus eröiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta I250/2014 (voimaan 1. päivönä huhtt-
kuuta 2015)

Polttoainesäiliöiden kunto tulee varmistaa riittävän usein, jotta säiliöistä
ei pääse valumia ympäristöön ja pohjaveteen . Öljytuoueiden ja polttoai-
neen varastointi fulee huomioida myös varautumissuunnitelmassa.

Ter-veydensuoj elulaki I 9 9 4 /7 6 3 "

Muistutukset

Timo ja Ulla Aalto ovat jättäneet hakemuksesta 21 .3.2016 päivätyn seu-
raavarr muistutuksen:
"Viitaten naapurien kuulemista koskevaan kirj ee seenn e 4.3 . 20 | 6 teem-
me oheisen muistutuksen liittyen Katja ja Kalle Heikkiliin suunnittele-
man eläinsuoj an ympäristölupahakemukseen.

Omistamamme Kantolan tilan päiirakennus sijaitsee n. 300 m:n etäisyy-
dellä kyseisestä eläinsuojasta ja viime vuonna käyttöön otetusta 500 li-
hasian sikalasta. Koska Heikkilän maatilakeskus sijaitsee varsinkin ke-
säisin vallitsevan lounaistuulen suunnassa, on hajuhaitta jo tällä hetkellä
huomattava. Esimerkiksi pyykkien kuivattaminen ulkona on tiettyinä
päivinä mahdotonta ja haju haittaamyös muuten merkittävästi asumis-
viihtyisyyttä. Näistä syistä toivomme, että uuden eläinsuojan rakentami-
nen ei ainakaan lisäisi ympiiristöhaittaa.

Hyväksymme kyseisen ympiiristölupahakemuksen mukaisen toiminnan
edellyttäen, että sikalan nykyiset lietealtaat ( uusi ja vanha ) katetaan
ennen uuden eläinsuojan käyttöönottoa riittävän ilmatiiviisti ja sikalan
ympiiri stöluvas sa suunnitellun mukai sesti. Kalle H eikkil iin kanssa on
myös suullisesti sovittu, että sikalan katolla olevien ilmanvaihdon pois-
toputkien hatut muutetaan ilmavirtaa voimakkaasti ylöspäin suuntaavik-
si."

Ilakijan vastine

Kalla ja Katja Heikkilä ovat antaneet lausunnosta ja muistutui<sesta seu-
raavan I 5.4.201 6 päivätyn vastineen:
"Sikalan ilmastointihormien hatut on jo vaihdettu suihkuhattuihin. Li-
säksi lietesäiliöihin on hankittu styrox -raetta hajuhaittaa ehkäisemään.
Isompi uusi lietesäiliö on tarkoitus kattaavuoden 2016 aikana ja pie-
nempi vanha lietesäiliö on tarkoitus peruskorj ata jakattaa vuoden 201 7
aikana. Tilallamme on käytössä kunnan tarjoama vesi, joten se lienee
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet :
Lautakunta Hallitus
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Lisätietoja: Juha Lemmetfy
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j uha.lemmetty@jo kioinen.Ii

Valtuusto
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eläimille ja ihmisille terveellistä. Polttoainesäiliöille on tarkoitus raken-
taa katos valuma-altaalla ja lukolla varustettuna."

Jokioisten ympäristölautakunta myöntää Kalle ja Katja Heikkilälle ym-
päristönsuoj elulain 27 § :n mukaisen ympiiristöluvan hakemuksen mu-
kaisten eläinsuojien toiminnalle Jokioisten kunnan Jåinhijoen kylän Mä-
enrinne -nimisellä tilalla rn:o 1:590 osoiffeessa Kedonojantie 66
3T620 Latovainio.

Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupa-
mäiiräyksissä muuta vaadita.

Lausunnon j a muistutuksen vaatimukset on huomioitu lupamääräyksi s s ä.

Lupamääräykset

1. Tilalla Mäenrinne, rn:o 1:590, sijaitseviin eläinsuojiin saa sijoittaa
enintään 500 lihasikaa, 80 emolehmää,20 hiehoa, 5 sonnia, 30 6-12
kuukauden ikäistä lehmävasikkaa ja70 alle kuuden kuukauden
ikäistä vasikkaa (yhteensä 1185,5 eläinyksikköä). Eläinmääriä voi-
daan muuttaa edellytäen, että lannantuotanto tai muut ympiiristö-
vaikutukset eivät ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lan-
nantuotantoa ja ympäristövaikutuksia. (YSL 52 §)

Perustelu:
Lup a on myönnetty el äinsuoj an enimmäi spaikkaluvun mukai sesti.
Toimintaa tulee kuitenkin harj oittaa lupapäätöksen perusteena ol evi-
en eläinten yhteenlasketun eläinyksikkömäiirän puitteissa siten, että
lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät ylitä mainittuj en
eläinmäärien yhteistä lannantuotant oa tai muita ympäristövaatimuk-
sia.

2. Toiminnassa syntyvän lannan varastotilat on mitoitettava, toteutetta-
va ja ylläpidettävä siten, että eläinsuojista kertyvä lanta voidaanva-
rastoida asianmukaisesti. Lannan varastotilaa tulee olla kulloisenkin
eläinmäåirän mukaan laskettuna vähintäiin 2,4 m3 lllhasika/lietelanta,
20^,4 m3 I emol ehmii/lruivik el anta, | 3,4 m3 lhieho/lruivikel ant a, I 2,9
m3/sonni/lruivikelanta, g,7 m3 l 6-1 2 kk lehmävasikka j a 6,1 mi l <61<k

lehmävasikka. (YSL 52 §, 53 §)

Perustelu:
varastotilavaatimus perustuu eräiden maa- ja puutarhataloudesta pe-
räisin olevien päästöjen rajoittamista koskevan valtioneuvoston ase-
tuks en (l 25 0 / 20 | 4) mäiiräyksiin. Lietesäi liötilavuuteen voidaan I as-
kea mukaan lietekuiluj en j a pumppukaivojen varastotilavuudet.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirj aimet :
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Lantavarastot tulee tyhj entää perusteellisesti r.,uosittain. Lannan va-
rastoinnin, käsittellm, kulj ettamisen j a hyödyntiimi sen tulee tapahtua
siten, ettei lantaa tai jätevesiä pääse ympiiristöön eikä naa-
pureille aiheuteta kohtuutonta rasitusta. Lantavarastoj en ympäristöt
ja tiet, joita on käytetty lannan kuljetukseen, on siistittävä lannan
käsittelyn yhteydessä mahdollisesti maastoon valuneesta lannasta.
(YSL 16 §, 52 §, 58 §, Naapl 17 §)

Perustelu:
Lietevarastoj en vuo sittai sell a perusteellisella tyhj entämi sellä varmi s-
tetaan varastoj en hyötytil avuuden s äilyrninen suunnitelmien mukai-
sena. Samalla rakenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden
havaitsemiseksi. Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei
saa jättää tai päästää j ätettä eikä muutakaan ainetta siten, että seura-
uksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta
voi oll a y aar aa tai haittaa terveydell e tai ymp äri stö I I e, viihtyi s yyden
melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityi-
sen edun loukkaus.

Toiminnanharj oittaj an on tarkkailtava lantavarastoj en kuntoa sään-
nöllisesti. Mikäli rakenteissa havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa
päästöjen syntymiseen, puutteet on korjattava välittömästi. (YSL 7 §,
52 §, 62 §)

Perustelu:
Lantavarastoja koskeva tarkkailuvelvoite sekä mahdollisesti havait-
tujen vaurioiden välitön korjausvelvoite on annettu sen varmistami-
seksi, ettei toiminnasta aiheudu suoria valumia maaperään.

Sikalan pesuvedet voidaan johtaa lietesäiliöön edellyttäen, että ne ei-
vät sisällä ympäristölle haitallisia aineita. Wc -vedet tulee käsitellä
talousjätevesien käsittelystä viemiiriverkostojen ulkopuolisilla alueil-
la annetun valtioneuvoston asetuk sen, (209 I 20 1 1 ), mukaisesti.
Wc- vesiä ei saa johtaa lietesäiliöön. (YSL 16 §, 52 §, 58 §)

Perustelu:
Eläinsuojassa syntyvät pesu- ja jätevedet on johdettava j.akäsiteltävä
siten, ettei niiden j ohtami sesta aiheudu ympiiristön pilaantumista.
Wc -vesien käsittelyvaatimus perustuu valtioneuvoston asetukseen
(209 I 20 | I ) talousj ätevesi en käsittelystä vesihuoltol aito sten viemiiri-
verkostojen ulkopuolisilla alueilla.
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Eläinten pito, sikalan ilmanvaihto, lannan käsittely, varastointi ja
kuljetus on jiirjestettävä jahoidettava niin, ettei toiminnasta aiheudu
kohtuuttomia haju-, pöly- ja meluhaittoja. Lietesäiliöt on katettava
kiinteällä katteella hakijan esittämässä aikataulussa, uusi lietesäiliö
vuoden 2016 alkana ja vanha säiliö vuoden20lT aikana. (YSL 52 §,
Naapl 17 §)

Perustelu:
El äinsuoj an j a lietes äiliöiden lähiympäristö s sä sij aitsevaan asutuk-
seen kohdi stuvi en haittoj en ehkäi serniseen on kiinnitettävä huomio-
ta.

Lanta tulee ensisijaisesti hyödyntää lannoitteena pellolla. Lannan le-
vitykseen tulee kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna olla
käytettävissä våihintään peltoa t ha/9 lihasikaa, I ha/2,5 emoleh-
mdå, t ha/ 3,5 hiehoa, I ha/ 4,5 6 -12 kk lehmävasikk aa ja I ha/ I 1

<6kk I ehmävasikkaa kohden. Luvan mukais ella enimmäiseläinmää-
rällä levityspeltoa tulee olla vähintään 108,4 ha. Lannan hyödyntä-
misestä muulla tavoin tulee olla asianmukaiset sopimukset. (YSL 52

§,58 §)

Perustelu:
P eltoalavaatimus perustuu lannan keskimääräiseen fo sforisisältöön
sekä peltovilj elykasvien keskimäiiräiseen fosforilannoitustarpeeseen.
Lannan viihimmäislevitysala on määritelty ympiiri stömini steriön ko -
tieläintalouden ympäristönsuojeluohj een mukaisesti, ympäristöhal-
linnon ohjeita I 12010, mukaisesti.

Lannan levitys I- ja Il-luokan pohjavesialueiden varsinaisella muo-
dostumisalueilla on kielletty. Levitystä tulisi välttää suoj avyöhyke-
alueella eli pohjavesialueen ulkorajan ja varsinaisen muodostumis-
alueen välisell ä alueella. Larrtaa I evitettäes sä on talousvesikaivoj en
ympärille j ätettävä maaston korkeussuhteista, maalajista j a kaivon
rakenteesta riippuen 30-100 metriä leveä suoja-alue, jolle lantaa ei
levitetä. (YSL 17 §, 52 §, )

Perustelu:
Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan maahan ei saa pilnna ainetta
siten, että
1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohja-
vesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaavaaraatai hait-
taa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin
olennaisesti huonontua
2) toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa
tuaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjave-
den kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voisi käyttää.
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Liian I åihelle kaivoa levitetty lanta saatta a pllata kaivoveden. Suoj a-
etäisyydet perustuvat maataloudesta peräisin olevien nitraattien ve
siin pääs1,n estiimistä koskevan valtioneuvoston asetuksen liitteessä
kolme suositeltuihin suoja-alueiden leveyksiin.

9. Lannan levitysajankohtaa ja -paikkaa valittaessa tulee ottaa huomi-
oon ympäristöviihtyi syystekij ät j a naapureille mahdolli sesti aiheutu-
va hajuhaitta. Lannan levitystä asutuksen läheisyydessä tulee välttää
yleisinäpyhä- ja juhlapäivinä. (YSL 52 §, 58 §, Naapl 17 §)

Perustelu:
Ympiiristönsuojelulain 49 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua
terveyshaittaa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1

momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta , kuten hajun, kaasu-
jen, melun tai pölyn muodossa. Vaikka levityksen aikainen hajuhait
ta on lyhytaikaista eikä sen sellaisenaan voida katsoa aiheuttavan
kohtuutonta rasitusta, tulee haju- ja viihtyvyyshaittaa pyrkiä vähen-
tämään. Hajua voidaan viihentää levitystekniikalla, suorittamall a
multaus mahdollisilnman nopeasti sekä välttämällä levitystä sellaisi-
na ajankohtina, jolloin haitta on ilmeinen.

10. Eläinjäte tulee toimittaa käsiteltävåiksi eläinjätteen käsittelylaitok-
seen tai muuhun käsittelypaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseis-
tä j ätettä tai erityi stil antei ssa hävittää muull a valvontaviranomai sen
hyviiksymällä tavalla. Keräilyä odottava eläinjäte tulee säilyttää
asianmukaisesti peitettynä jahaittaeläimiltä suojattuna tiivispohj ai-
sella alustalla, josta valumavedet voidaan kerätä.
Mikäli eläinj ätettä varastoidaan tilalla normaalia keräilyauton
odotusaikaa kauemmin, varastoinnin tulee tapahtua tarkoitukseen
soveltuvass a ja tawittaessa valvontaviranomaisen hyväksymässä
kylmävarastossa. Varaston tulee olla helposti puhdistettavissa ja des-
infioitavissa. Varaston pesuvedet tulee kerätä umpiosäiliöön tai
asianmukaiseen käsittelyyn.(YSl 52 § 58 §, JäteL 4 §, 6 §, 12 §, 15

§)

Perustelu:
Tilalla kuolleiden eläinten raatojen ja muun eläinjätteen asianmukai-
sell a hävittämisell ä voidaan raj oittaa mahdolli sten eläintautien le-
viiiminen tilan ulkopuolelle ja tästä aiheutuvaa ihmisten ja eläinten
terveyteen kohdi stuva a v aar aa.
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1 1. Kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan jätteen käsitte-
lys sä noud atettav a etusij aj äq' estystä : Ensi sij ai sesti on
vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta, uudelleen-
käytettävä j a toi s sij aisesti ki errätettävä. Jo s kierrätys j a j ätteen hyö -
dyntäminen energiana ei ole mahdollista, jäte on loppukäsiteltävä.
Hyötykelpoiset j ätteet tulee toimittaa niille tarkoitettuihin vastaanot-
topaikkoihin. Jätteiden avopoltto on kielletty.
Toiminnassa muodo stuvat vaarallis et jdtteet, kuten loi steputket, j ä-
teöljyt, akut ja paristot tulee toimittaa laitokseen, joka ympäristön-
suojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on
hyväksytty tällai sen j ätteen vastaanottopaikaksi. Käyttämättä j ääneet
lääkkeet on toimitettava asianmukaiseen paikkaan kuten apteekkiin.
(JäteL 8,12,13, 15 §)

Perustelu:
Jätelain mukaan jäte on hyödynnettävä,jos se teknisesti on mahdol-
lista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna
muull a tavoin j ärj estettyyn j ätehuoltoon. Ensi sij ai sesti on pyrittävä
hyödyntiimään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältiimä
energia. Jätteiden avopoltto on kielletty, koska hallitsemattomassa
polto s sa syntyy haitalli sia savukaasuj a. Liimmityskattilas sa voidaan
polttaa kohtuullisia määriä paperia, pahvia ja käsittelemätöntä puuta
Vaaralli sella j ätteellä tarkoitetaan jätettä,j oka kemialli sen tai muun
ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä yaaraa tai hatttaatervey-
delle tai ympäristölle..

12. Kemikaaleja ja jätteitä tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä
aiheudu maaperäiin, vesistöön tai ilmaan päästöjä, joista voi aiheutua
ympäristö- tai terveyshaittaa. Vaaralliset jätteet on säilytettävä
asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuina tai
muuten vesitiiviisti reunakorokkein varustetulla alustalla. Erilaiset
vaaralliset jätteet on pidettävä erillään toisistaan. Polttoneste - ja
kemikaalivarastojen tulee soveltua käyttötarkoitukseensa ja niiden
kunto tul ee tarkis tuttaa säännöllisesti. P olttonestesäiliöt tulee varus-
taa lapon- ja ylitäytönestimillä ja ulkona säilytettävät säiliöt on va-
rustettava tiiviillä suoja-altaalla ja katoksella.
Kemikaalien, kuten torjunta- ja pesuaineiden varastoinnissa ja käy-
tö s sä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvalli suusohj ei s sa
annettuj a ohj eita. Toiminnanharjoittaj alla tulee olla riittävästi ympä-
ristövahinkoj en torjuntalaitteita ja-tarvikkeit a aina saatavilla. (ysl-
16 ,17 ,52 ,58 §, Jätel.l5 §)

Perustelu:
Jätelain 15 §:n mukaan jäte on kerättävä ja pidettävä erillärin jäte-
huollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessa, kuin se on terveydelle ja
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ymp äri stölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäi s emi sen, etusij aj iirj es-
tyks en tai j ätehuollon asianmukai sen j ä{ estämi sen kannalta tarp eel-
lista sekä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Säiliöiden säännöl-
lis ellä tarkistuttami sell a ehkäistään vuotoj en syntymistä j a tiivi spin-
taiselta alustalta mahdollinen vuoto on helpompi havaita ja puhdis-
taa. Asianmukaisella torjuntakalustolla haittoj a voidaan vtihentää va-
hinkotilanteissa.

13. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, on torjuttava tarvittaes-
sa . (YSL 16, 17, 52 §, JäteL 72 §)

Perustelu:
Haittaeläimien torjunta arrttaa rehuhygienian j a yleisen viihtyvyyden
ylliipido ssa sekä ehkäi see eläinsuoj an rakenteiden rikkoutumi sta.

1 4. Toiminnanharj oittaj an on seurattava toimi alaansa liittyviin p arhaan
käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä j a varauduttava laitoksen
oloihin soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 8, 52 §)

Perustelu:
Ympäri stönsuoj elul aki velvoittaa ennaltaehkäi semääin j a minimoi -

maan haitat sekä käyttämäåin parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja
noudattamaan ympäristön kannalta parhaimpia työmenetelmiä. Toi-
minnanharj oittaj an on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haital-
listen vaikutusten vähentämismahdollisuuksista j a siinä mielessä seu-
r attav a parhaan käyttökelpoi sen tekniikan kehittymi stä toimialal -
laan. Jos päästöjä voidaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehit-
tymisen vuoksi vähentää olennaisesti ilman kohtuuttomia kustannuk-
sia, voidaan lupapäätöstä vaatia muutettavaksi.

1 5. Toiminnanharj oittaj an on pidettävä kiqaa eläinsuoj ien toiminnasta.
Yhteenveto kirj anpidosta tulee toimittaa Jokioi sten ympåiri stölauta-
kunnalle huhtikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee si-
sältää ainakin seuraavat asiat:
-eläinmäärät
-toteutuneet lantamäiirät
-käytettävissä oleva lannan varastotilavuus
-tiedot lannan levitysaloista ja mahdollisista uusista vastaanottoso-
pimuksista
-kuolleiden eläinten määrä, käsittelytavat j a toimituspaikat
-muut j ätem äarät ja toimituspaikat
-tiedot toiminnan häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan-
teista
(YSL 62 §, JäteL 118, 119, 120,122 §)
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Perustelu:
Kirj anpito- j a raportointivelvollisuus on annettu viranomaisten toi-
mintaa koskevan tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan jä{estä-
miseksi. Toiminnasta saamiensa tietoj en avull a viranomainen
voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen
määräysten noudattami sta.

16. Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää
haittaa ympäristölle, on ilmoitettava välittömästi Jokioisten kunnan
ympåiristönsuoj eluviranomaiselle. Kemikaalivahingoista on ilmoitus
tehtävä välittömästi Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle.
(YSL 123 §)

Perustelu:
Lupamäåiräyksellä varmistetaan tiedonkulku viranomaiselle tilanteis-
sa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poik-
keuksellisen suurta haittaa.

17. Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoi-
tettava Jokioisten ympäristönsuoj eluviranomaiselle. Toiminnanhar-
joittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusikuukautta ennen toimin-
nan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuo-
jelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopet-
tamiseen liittyvistä toimista. (YSL 52,62,170, 172 §)

Perustelu:
Ilmoituksen perusteella ympäristönsuoj eluviranomainen arvioi, onko
lupaa tarkistettava. Toiminnan lopettaminen edellyttää muun muassa

sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on
poistettu. Näin toiminnan lopettamisesta tai muista olennaisista muu-
toksista on ilmoitettava.

Asetuksen ja muiden säännösten noudattaminen

Lannan varastoinnissa j a levityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston
asetusta maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoitta-
misesta (125012014).

Lantavarastoj en j a -kouruj en rakentami sess a tulee noudattaa voimassa
olevia maa- ja mets ätalousministeriön antamia rakentamismääräyksiä j a

-ohjeita.

Jätevesien käsittelyssä tulee lupamääräysten lisäksi noudattaa valtioneu-
voston asetusta talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriver-
ko stoj en ulkopuoli silla alueilla (209 I 20 t T).
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Jätteenkäsittelyssä tulee lupamääräysten lisäksi noudattaa Jokioisten
kunnassa voimassa olevi a j ätehuolto- j a ympiiristönsuoj elumäiiräyksi ä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perustelut

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla janouda-
tetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jä-
telain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaa-
timukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. (YSL 48

§)

Luvan myöntämisen edellytykset

Jokioisten ymp äri stölautakunta katsoo, että toimittaes s a tämän päätöksen
mukaisesti eläinsuoj an toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittä-
vää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohja-
veden pil aantumista, erityi stä luonnonolo suhteiden huonontumi sta,
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuu-
den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuh-
teista annefussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Mäiiräyksiä an-
nettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen to-
denniiköisyys ja onnettomuusriski. (YSL 6 §, 42 §, Naapl 17 §)

Hakemuksen liitetyi s sä suunnitelmi ssa j a lupamääräyksis sä on esitetty
käytettäväksi sellaisia menetelmiä, joisia onhyviä tåytannon kokemuk-
sia ja jotka on taloudellisesti mahdollista toteuttaa. Hakemus ja lupamää-
räykset huomioon ottaen voidaan laitoksen toiminnan arvioida olevan
tåimåinhetkisen parhaan käWökelpoisen tekniikan mukai sta.
Eläinsuoja ei ole voimassa olevien kaavojen vastainen eikä sijaitse poh-
javesialueella.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMZiÄN:iYSTOX
TARIflSTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu päästöjä tai
niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta olennainen muu-
tos, on toiminnalle haettava uutta ynrpäristölupaa. Tämä lupapäätös on
voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on tullut lain-
voimaiseksi.
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Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jo s as etuksell a annetaan lrnpäri stönsuoj elulain tai j ätelain noj all a j o
myönnetyn luvan mäåiräystä ankarampia säiinnöksiä tai luvasta poik-
keavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta
luvan estämättä noudatettava.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 527 /2014 (YSL) 2, 5-lT, 14-17, 19-20, 22, 27,
34, 39-40, 42-44, 4g-49, 52-53, 59, 62,66, g3-95, g7, gg, 123, 170,
172,790,198, 205 §
Ympiiristönsuojeluasetus 71312014 (YSA) 2-4,6,8-1 1, 13-15 §
Jätelaki 64612011 (JäteL) 8, 12, 73, 15-17, 28, 29,72, lI8-120, 122,
123 §
Laki eräistänaapuruussuhteista 13.2.1920126 §aapl) 17 §
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- japuutarhataloudesta peräisin ole-
vien päästöjen rajoittamisesta (125012014)
Valtioneuvoston asetus talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverko stoj en ulkopuoli silla alueill a (209 I 20 I l)

Muut ohjeet

Jokioisten ympiiri stönsuoj eluviranomaisen taksa 27 .4. 2000
Ympäristöministeriön olrj e kotieläintalouden ympäristönsuoj elusta
U2010 29.6.2009

TCiSTTTnLYMAKSU JA SEN MÄÄnIiyryvrINEN

Täimän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 800 euroa.

Maksun suuruus perustuu Jokioi sten ymp iiristönsuoj eluviranomais en
taksaan ja asian käsittelyyn käytettyyn alkaan,lehti-ilmoitus- ja posti-
tuskuluihin. (YSL 205 §)

LUPAPÄÄrÖxsBsrÄ rrrnorTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen g.5.2}I6,jolloin sen katsotaan tul-
leen asianosaisten tietoon.

Päätös lähetetään hakij alle ja tiedoksi Jokioisten kunnanhallitukselle,
Hiimeen ElY-keskukselle. Asianosaisille, joille lupahakemuksesta on
erikseen annettu tieto, lähetetäiin tieto päätöksestä.

siur nro
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty
;,Å: p.050-5e25854

j uha.lemmetfy@jokioinen.fi



JOKIOISTEN KTINTA kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta 28.4.2016

Päätöksestä tiedotetaan Jokioisten kunnan virallisella ilmoitustaululla ja
kunnan internet-sivuilla.

Lisätiedot

Lisätietoj a antaa ympäristösihteeri Juha Lemmetty, puh. 050592585 4.

Muutoksenhaku

Tiihän päätökseen haetaan muutosta valittamalla vaasan hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. (YSL lg0)

Päätös Ympäristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Merkittiin, että puheenjohtaja Harri Saarinen ei esteellisenä osallistunut
asian käsittelyyn. Puheenj ohtaj ana toimi tilapäiseksi puheenj ohtaj aksi
valittu Leena Puura.

§t\1! nro
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Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Juha Lemmetty

p.050-5925854
juha.lemmetty@jokioinen.fi



JOKIOISTEN KUNTA kokouspäivämäärä

Ympäristölautakunta 28.4.2016

Maisematyölup a/Jokioisten kunta

Ymla § 16

28.4.2016 Hakemus

§rvu nro
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Lupanumero 2016-48
Hakemus on tullut vireille 26.2.2016

Hakemus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain, (MRL),I28 §:ään:
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta
näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaa-
va-alueella.

Hakija

Jokioisten kunta

Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kohteen sijainti

Minkiö Koskenkangas 169-406-2-571

Liikennealue 1 69-1 -9901-1

Toimenpidealue sijoittuu Selkäimen alueen asemakaava ja-muutos -
nimiselle asemakaava-alueelle. Asemakaavassa toimenpidealue on mer-
kitty asuinpientaloj en, erilli spientaloj en kortteli- j a liihivirki stysalueeksi.
Toimenpidealueen koko on n. 8,3 ha.

Toimenpide

Tontti- ja metsäalueiden maisemaharvennus, tielinjojen raivaus ja avo-
hakkuu sekä taimikoiden hoitoa.

Naapurien kuuleminen

Hakemuksesta on ilmoitettu raj anaapureille I 0.3.20 1 6 lähetetyllä kir-
jeellä.

Pöytåkirjantarkastajien nimikirjaimet :
Lautakunta Hallitus Valtuusto

/.{-
Lisätietoja: Juha Lemmetty
050-5925854

juha.lemmetty@jokioinen.{i



JOKIOISTEN KUNTA kokouspäivämäärä
Ympäristölautakunta 2g.4.2016

Huomautukset

Muistutuksia hakemuksesta ei ole tehty.

Esityslistan oheismateri aalinaon kartta, jossa on merkitty toimenpide-
alue.

Ehdotus Ympäristölautakunta p äättäämyöntää Jokioisten kunnalle maisematyö-
luvan puiden kaatamiseen hakemuksen mukaisesti.

Perustelut: Toimenpide ei vaikeuta alueen käyttämistä asemakaavassa
varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
MRL 140 §

Lupa on voimassa kolme vuotta ruvan lainvoimaiseksi tulosta.
MRL 143 §.

Luvansaajan on suoritettava valtuuston I 9. 1 2.20 1 3 hwäksyrnän Raken_
nusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut -taksan s.z g,r. mukainen
maksu 100 €.

srvu nro
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Päätös

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. päätöksen antopäivä on g.5.2016.

Päätöksen jakelu:
Rajanaapurit
Ilmoitustaulu

Valitusosoitus
Tähiin päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Hä-
meenlinnan hallinto-oikeudesta. päätökseen liitetään valitusosoitus.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri Juha Lemm etty, p.050-5925g54.

Ympiiristölautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirj aimet:
Lautakunta Hallitus Valtuusto..2 Lisätietoja: Juha Lemmetty

050-5925854
juha.lemmetty@jokioinen.{i



JOKIOISTEN KUNTA
Ympiiristölautakunta

Viranomaisten pöytiiki4at ja päätökset

Ymla § 17

28.4.2016

Ehdotus

Rakennustarkastaj a on myöntiinyt seuraavat rakennusluvat:
21.03.2016
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Korventie 74
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Tapolantie 48
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Teollisuustie 91
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Vuorentaustantie I
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Soramantie 63
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Soramantie 63
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Soramantie 63
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Soramantie 63
- Bärholm Raimo ja Tuija, asuinrakennuksen purkaminen
- Heikkilä Kalle ja Katja, emolehmäpihaton rakentaminen
- Heikkilä Kalle ja Katja, katetun lantalan rakentaminen
- Pennanen Jere ja Ravantti Tuuli, omakotitalon rakentaminen
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Markulantie
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Metsolarfire l4I
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Markulantie 36
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Murronkulmantie
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Murronkulmantie 322
1] 04.20t6
- Hoivakoti Terve Pehtoori Oy, hoivakodin muutostyöt
- Salpatekniikka Oy, varaston rakentaminen
- Elenia Oy, puistomuuntamon rakentaminen, Suokuja 50
- Juvankoski Mika, grillikatoksen rakentaminen

Rakennustarkastaj a on käsitellyt seuraavat ilmoitukset:
22.03.20t6
- Kiiskinen Raija ja Tuomo, omakotitalon katteen uusiminen
12.04.2016
- Leppänen Rolfja Halonen Sirkka, puuceen rakentaminen
- Pennanen Jarno ja Nina, asuinrakennuksen ikkuna- ja ovimuutoksia
- As oy Jokioisten PaanannvilKuoppala Kaisa, rivitalohuoneiston teras
sin rakentaminen
- Måintysaari Esa ja Päivi, omakotitalon terassin lasitus

Ympäristölautakunta päättäämerkitä edellä esitelly viranomaisten pöy-
tåikirjat ja päätökset tiedoksi japäättää, että edellä luetelluissa kunnan vi-
ranomaisten pöytäkirjoissa ja päätöksissä olevia kuntalain 51 §:n mukai-
sen otto-oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta lautakunnan käsitel-
täväksi.

kokouspäivämäärä

28.4.2016
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirj aimet :
Lautakunta,:x Lisätietoja: Juha Lemmetty

puh.050-5925854
j uha.lemmetty@jokioinen.fi

Ilallitus Våltuusto



JOKIOISTEN KI.INTA
Ympåiristölautakunta

kokouspäivämäärä

28.4.2016

Ympiiristölautakunta hyvåiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
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Päätös

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Låutakuntå Hallitus

{x Lisätietoj a: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
juha.lemmer§@jokioinen.Ii

Valtuusto



Jokioisten kunta
Ympäristölautakunta

kokouspäivämäärä

28.4.20t6
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llmoitusasiat

Ymla § 18

28-4.2016 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
-testausseloste 16-4003 18.3.2016 verkostovesi, Särkilammi ja Rehti-
jiirvi sekä låihtevä vesi Särkilammi ja Rehtijärvi
-testausseloste 1 6-4004 18.3.2016 raakavesi Särkilammi ja Rehtijiirvi
-testausselo ste 1 6-43 64 verkostovesi
-testausseloste 1 6-4806 uusi vesijohtolinja

Valtuusto
-ote 9.3.2016 § 6 Kunnan ilmoitusten saattaminen tiedoksi

Etelä- Suomen Aluehallintovirasto
-yrnpäristönsuojelulain mukainen päätös ESAVI/ 1 20 54 l2ol 4 5.4.201 6
Genencor lnternational oy, entsyymitehtaan toiminnan muutos ja ympä-
ristöluvan lupamääräysten tarkistaminen
-ympäri stönsuoj elul ain mukainen päätö s E SAVI/ 1 2 0 9 4 I 20 I 4
S T I B iofu els Oy, bio etanolitehtaan ympiiri stölupapäätöksen lupamäärä-
ysten tarkistaminen
-vesilain mukainen päätös ESAwl2r 07/2014, srr Biofuels oy, veden
j ohtaminen bioetanolitehtaalle

Ehdotus Ympiiristölautakunta päättäämerkitä edellä luetellut ilmoitusasiat tie-
toonsa saatetuiksi.

Päätös Ympåiristölautakunta hyviiksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Pöytäkirj antarkastajien nimikirjaimet :
Lautakunta Hallitus Valtuusto
!,{-

Lisätietoja: Juha Lemmetty
puh.050-5925854
j uha.lemmetty@jokioinen.fi


