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SISÄLTÖ
• ELY-keskuksen esittely ja tavoitteet
• ELY-Keskuksen rooli valvonnassa
• Miten ennakoidaan lupaprosessissa
• Mitä hyötyä ennakoinnista on?
• Rikkomustapauksia - kun kaikki ei mennyt niin kuin piti

Aluehallintoviranomaisten roolit
▪ Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY (15)
Toimeenpano- ja kehittämistehtävät
▪ Valtion aluehallintovirasto AVI (6)
Toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtävät

▪ Maakunnan liitot toimivat aluekehitystyötä kokoavana ja yhteen sovittavana
viranomaisena
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ELY- keskus edistää elävää
maaseutua Pohjois-Savossa

▪ Pohjois-Savon ELY- keskus kehittää maaseutua kohdentamalla rahoitusta maatilojen ja muiden
maaseutuyritysten kehittämiseen ja laajentamiseen sekä erilaisten maaseutuelinkeinojen
toimintaympäristön parantamiseen.
▪ ELY- keskukselta voi hakea rahoitusta maaseudun yritystoimintaan ja korkotukilainaa maatiloja
maatalouden investointeihin: Pohjois-Savossa investointitukea haetaan eniten lypsy- ja
lihakarjanavettojen rakentamiseen sekä salaojitukseen. Lisäksi tuetaan maatalouden
sukupolvenvaihdoksia.
▪ ELY- keskus hoitaa EU:n maaseutupolitiikkaan kuuluvia maatilojen tukivalvontoja ja
elintarviketuotannon tarkastustehtäviä.
▪ ELY- keskus rahoittaa elinkeinokalataloutta sekä edistää vapaa-ajan kalastusta ja kalavarojen
hoitoa.
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Eläinsuojien ympäristölupamenettely
Pohjois-Savossa

▪ Eläinsuojan ympäristölupavelvoite (YSL). (aiemmin rekisteröinti menettely)
- UUSI ilmoitusmenettely ollut lausunnoilla 2018
▪ Pohjois-Savon Ympäristökeskuksen valvottavana 2009-2015 yhteensä 220 eläinsuojaa.
▪ Pohjois-Savon ELY-Keskuksen valvottavana 2015- yhteensä 98 eläinsuojaa.
▪ Valvonta otanta perustuu vuosittaiseen valvontasuunnitelmaan. Valvontaluokkia 1- 4
▪ Vuosittain valvotaan n. 10 eläinsuojaa (määräaikaistarkastus).
Ympäristölupamääräysten noudattamista valvotaan tilakäynneillä n. 1 kerta/ lupakausi
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Miten voin ennakoida ympäristölupa
prosessissa?
▪ Yhteydenotto ja neuvottelut lupaviranomaisen kanssa !
(kunnan, ELY-keskuksen ja AVIn ) jo suunnitteluvaiheessa.
▪ Keskustelen naapurin (mahdollisen haitankärsijän) kanssa hankkeesta hyvissä ajoin.
▪ Selvitän: rahoituksen, peltojen hallinnat, eläinsuojien lannankäsittelyn tuotantotiloittain.
▪ Lupahakemuksen teen huolellisesti ja tarvittaessa neuvojaa apuna käyttäen.
Lantalan riittävyys / mitoitus
Lupaan voidaan liittää myös muuta toimintaa jos liittyy toimintaan
Laajentuminen -> Olemassa olevaa toimintaa / uutta toimintaa
▪ Varaan rakennushankkeesta vastaava urakoitsijan jo ennakkoon ja seuraan rakennushankkeen
etenemistä.
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Milloin kannattaa ennakoida?
▪ Eläinsuoja ja sen rakenteet sijoittuu pohjavesialueelle tai muodostuma-alueen läheisyyteen.
(myös lausunto ELY -> kuntaan)
sijoittelu: polttoainevarastot, lantalat, siilot
Kulkutiet ja liikenne
▪ Eläinsuojan välittömässä läheisyydessä, olemassa olevaa, vakituista asutusta. Vapaa-ajan asunnon
huomiointi vaihtelee.
▪ Sijoittelu on poikkeuksellinen (taajaman läheisyys, julkinen yhteisö, vesistö, Natura-alue)
▪ Vaikutusalueella on useita toisen toiminnanharjoittajan eläinsuojia.
▪ Lupahakemuksen käsittelyssä ongelmia (naapurisopu, tulva-alue, ilmansuunta)
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Mitä hyötyä ennakoinnista?
▪ Lupakäsittely nopeutuu keskimäärin AVIssa n. 6-8 kk
▪ Rakennushanke edistyy aikataulussa ( huom! valitusoikeus VaHo -> aloituslupa)
▪ Valitukset voidaan minimoida (yleisötilaisuudet -> lupaviranomainen järjestää)
▪ Ennakkokäsitykset (naapurit) voivat muuttua esim. hajun ja melun osalta
▪ Ristiriitojen välttäminen (muut osalliset)
▪ Saadaan selkeä lupapäätös ja ympäristön kuormitus minimoituu
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Yleisimmät ongelmatilanteet
Ympäristölupapäätös ei vastaa olemassa olevaa tilan toimintaa
Lupapäätös on voimassa 5 vuotta (eri kuin lupapäätöksen tarkistamispäivämäärä)
Hiehojen kasvatus osakkaiden navetoissa, lupatarpeen arviointi
- omistussuhteet eläinaineksessa - > ei lupamääräyksien perusteena
- omistus-suhteen muutos -> ei laukaise lupamääräysten tarkistamista

Peltojen viljely ulkoistaminen – lohkokirjanpito, suojaetäisyydet
UUTTA !! Lannanlevitys-suunnitelma
Pohjavesialueet ja talousvesikaivot
Konkurssinalaisen eläinsuojan toiminta ja sen ongelmat
-> pesänselvittäjän toimet ja vastuut epäselvät
pilaajamaksaa periaate (seuraamus myös mahdollista tilan luovuttajalle)
UUTTA ! Konkurssimenettelyä aiotaan tehostaa ja ympäristövastuita konkurssissa selkeyttää
Jopa niin että, tila ei tiedä mitä velvoitteita lupapäätös sisältää
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Ympäristörikkomukset eläinsuojan
toiminnassa (POSELY)
Pohjois-Savon ELY-keskuksen valvonnassa havaitut rikkomukset

- Kehotus yleensä riittää
- Taloudellisen hyödyn tavoittelu ja rikkomuksen vakavuus laukaisevat tutkintapyynnön
- Tutkintapyyntöjä tehty (POSELY) neljässä tapauksessa (yhdessä kunnan asiassa)
- Seuraamus ollut päiväsakkoja
Tutkintapyynnöt:
Lannanlevitys lumipeitteeseen maahan (Nitraattiasetus)
Lantavaraston rikkoutuminen ja läheisen vesistön pilaantuminen (Vesilaki)
Karjanpitäminen talviaikaan jäällä (Vesilaki)
Kasvinsuojeluaineen käyttö talousvesikaivon suoja-alueella (Nitraattiasetus)
Jätteiden poltto pohjavesialueelle (jätelaki ja Vesilaki)
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Kiitos !

Niin…
Tiedäthän eläinsuojasi
ympäristölupapäätöksen sisällön !
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