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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 

 

Luvan hakija J&M Piippo Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Lapinlahden ympäristölautakunta 5.7.2019 (3.7.2019 § 49)  

 

Ympäristölautakunta on myöntänyt J&M Piippo Oy:lle ympäristöluvan kiin-

teistöllä Alapiha 402-412-45-21 harjoitettavan eläinsuojatoiminnan olennai-

seen muuttamiseen. Päätökseen on liitetty lupamääräykset 8.1.–8.10, jotka kuu-

luvat seuraavasti: 

 

8.1. Yleiset määräykset  

 

Uudessa lihakarjanavetassa ja olemassa olevassa emolehmäpihatossa saa pitää 

enintään 106 emolehmää, 5 sonnia yli 24 kk, 28 hiehoa 12–24 kk, 30 sonnia 

12−24 kk, 28 lehmävasikkaa 6–12 kk, 30 sonnivasikkaa 6–12 kk ja 55 vasik-

kaa alle 6 kk (1 082,9 eläinyksikköä). Eläinten ikäjakaumaa voidaan muuttaa 

edellyttäen, että lannantuotanto tai muut ympäristövaikutukset eivät keskimää-

rin ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa ja ympäristö-

vaikutuksia.     

 

Lannan varastointitilavuutta tulee olla sen verran, että 12 kuukauden aikana 

muodostuva lanta mahtuu varastoihin.  

 

8.2. Tuotanto- ja varastotilojen rakenteet  

 

Tuotantotilojen rakenteiden sekä lietesäiliöiden ja kuivalantalan tulee olla vesi-

tiiviitä ja kestäviä. Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, että lantaa ei 
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varastoinnin, käsittelyn tai siirron aikana pääse leviämään ympäristöön. Uu-

sien lietesäiliöiden salaojiin tulee laittaa tarkastuskaivo tai muu vastaava ra-

kenne mahdollisten vuotojen selvittämiseksi.   

 

Lietesäiliöiden valmistumisesta on ilmoitettava viranomaiselle.   

 

Lannan kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaiselta alustalta, joka kestää ko-

neiden painon ja liikkumisen ja jolta voidaan tarvittaessa kerätä karissut tai va-

lunut lanta pois. Pienemmän, 100 m3 lietesäiliön kuormauspaikka tulee raken-

taa tiiviiksi niin, että mahdolliset lietteen roiskeet on mahdollista kerätä siitä 

pois. 

  

Mikäli toiminnan hajuhaittojen todetaan myöhemmin lisääntyvän, tulee luvan 

saajan kattaa kuivalantala niin, että sadevedet eivät pääse varastointitilaan. Pie-

nempi lietesäiliö tulee myös tarvittaessa kattaa vähintään 10 cm kerroksella 

tasaisesti levitettyä katetta, kuten esim. turvetta tai kevytsoraa. 

   

8.3. Lantavarastojen tyhjennys ja lannan kuljetus  

 

Lantavarastot on tyhjennettävä ja niiden kunto tarkastettava vuosittain. Säili-

öitä ja lantalaa tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, että 

sitä ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos vuotoja tai likaantumista  

sattuu, on varastojen ympäristöt ja siirtotiet siistittävä. 

   

8.4. Lannan käyttö  

 

Lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pellolla. Lannan levitykseen 

käytettävän peltopinta-alan on oltava riittävä kulloisellekin eläinmäärälle. Pel-

topinta-alaa on oltava hakemuksen mukaiselle eläinmäärälle vähintään  

84,5 ha.  

  

Lannan levitysajankohtaa valittaessa on huomioitava ympäristön viihtyisyyste-

kijät ja naapurustolle aiheutuva hajuhaitta niin, että haitat olisivat mahdolli-

simman vähäiset.   

 

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätet-

tävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vä-

hintään 30–100 m levyinen suojavyöhyke, jolle ei levitetä lantaa.  

 

8.5. Raaka-aineiden, polttonesteiden ja jätteiden varastointi 

  

Rehut, polttonesteet, kemikaalit, puristenesteet ja jätteet on varastoitava ja kä-

siteltävä tilalla niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa, epäsiisteyttä, roskaantu-

mista, kohtuutonta hajuhaittaa tai maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumis-

vaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Kuolleet, kuljetusta odottavat eläi-

met on varastoitava suojatussa säilytyspaikassa tiiviillä alustalla ja peitettynä. 

Rehun tähteet on varastoitava tiiviillä alustalla.  

 

Polttoainesäiliöt tulee olla varustettu ylitäytönestolaitteistolla. Polttonestesäili-

öiden tankkauspaikka on rakennettava tiiviiksi 31.7.2020 mennessä niin, että 

mahdolliset vuodot ja roiskeet pystytään keräämään talteen. 

   

 



3 (18) 

  

8.6. Jätteiden käsittely  

 

Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 

Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on lajiteltava ja toimitettava niille tarkoitettui-

hin keräyspaikkoihin. Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte on toimitettava jätekes-

kukseen, jolla on ympäristölupa jätteenkäsittelyyn. Vaarallisia jätteitä ei saa 

sekoittaa keskenään tai niihin ei saa sekoittaa muuta jätettä tai ainetta siten, 

että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuollon jär-

jestämiselle. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa niille 

tarkoitettuihin keräyspaikkoihin. Jätteiden käsittelyssä on noudatettava Ylä-

Savon jätehuoltomääräyksiä. Jätteiden avopoltto on kielletty. Tilalla kuolleet 

tai sairauden vuoksi lopetetut eläimet on hävitettävä maa- ja metsätalousminis-

teriön antamien kulloinkin voimassaolevien määräysten mukaisesti.   

 

8.7. Toiminnan järjestäminen alueella  

 

Toiminta alueella tulee hoitaa niin, että eläinsuojan ohi johtava yksityistie py-

syy jatkuvasti turvallisena ja liikennöitävässä kunnossa. Rehupaalit tulee va-

rastoida samalla puolen tietä, kuin missä eläinsuojat ovat.  

 

8.8. Paras käyttökelpoinen tekniikka 

  

Luvanhakijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen tek-

niikan käyttöönottoon.  

 

8.9. Toiminnan muuttaminen 

  

Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee ilmoittaa ympä-

ristölautakunnalle hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.  Myös tuo-

tannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava ympäris- 

tölautakunnalle. 

 

8.10. Tarkkailu- ja raportointi sekä häiriö- ja poikkeustilanteet 

  

Eläinsuojan, lantavarastojen ja polttoainevarastojen rakenteet on pidettävä pää-

töksen ehtojen mukaisessa kunnossa tarkkailulla ja huolloilla. Huolloista ja 

tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastusten ajankohdat,  

tehdyt havainnot ja tarvittavat huoltotoimet.   

 

Vuosittain muodostuvasta lannasta (lannan määrä, levityspaikat, levitysajan-

kohdat) sekä kuolleista eläimistä (määrä, käsittely, toimituspaikka) ja muista 

syntyvistä jätteistä on pidettävä myös kirjaa.   

 

Kirjanpito on oltava ympäristölupaa valvovien viranomaisten saatavilla. Tar-

vittavat tiedot on pyynnöstä raportoitava ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa haittaa ympäristössä, tulee ilmoittaa 

välittömästi kunnan ympäristöviranomaiselle.  
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Valituksenalaisen päätöksen perusteluja valitusta koskevilta osin  

  

Eläinsuoja sijaitsee haja-asutusalueella, jolla ei ole kaavavarauksia. Karjata-

louden harjoittaminen on alueella tavanomaista toimintaa.   

 

Toiminnan lähin häiriintyvä kohde, joka on ympärivuotinen asuinrakennus, 

sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä uudesta rakennettavasta karjarakennuk-

sesta ja noin 200 metrin etäisyydellä uudesta lietesäiliöstä. Lisäksi 200–300 

metrin etäisyydellä on kaksi ympärivuotisessa käytössä olevaa kiinteistöä ja 

yksi vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö.   

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa (Ympäristöhallinnon ohjeita 

1/2010) on annettu suosituksena, että kokonaan uuden eläinsuojan tulisi sijaita 

noin 200–500 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta ja uu-

sien lantaloiden tulisi sijaita vähintään 100 metrin etäisyydellä lähimmästä häi-

riintyvästä kohteesta. Oikeuskäytännön mukaan 2,5 kertainen eläinsuojan laa-

jennus vastaa uuden eläinsuojan rakentamista. Kyseisessä ohjeessa on myös 

suositeltu, että pienten tai keskisuurten eläinsuojien laajennuksissa suositeltava 

etäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteesta on vähintään 100 metriä. Alapiha-

tilan toiminnan muutoksessa on kyse laajennuksesta, ei kokonaan uuden eläin-

suojan rakentamisesta. Näin ollen etäisyyssuositus lähimpään häiriintyvään 

kohteeseen, 100 metriä, toteutuu. Etäisyysvaatimus myös uuteen lietesäiliöön 

toteutuu.   

 

Toiminnanharjoittaja on selvittänyt muistutuksessa esitettyjen vaihtoehtoisten 

eläinsuojien sijoituspaikkojen soveltuvuutta uuden lihakarjanavetan sijoitus-

paikaksi. Uuden eläinsuojan rakentaminen esitetyille paikoille hankaloittaisi  

eläinsuojan tavanomaista toimintaa ja aiheuttaisi toiminnanharjoittajalle koh-

tuuttomia vaatimuksia ja kustannuksia muun muassa uusien teiden, vesi- ja 

sähköliittymien ja kuivalantalan rakentamisen muodossa. Myös näissä vaihto-

ehtoisissa paikoissa lähimmät häiriintyvät kohteet ovat lähellä.  

 

Vallitsevat tuulet ovat hakemuksen mukaisella alueella etelä-länsi -sektorilta 

eli tuuli käy pääasiassa kohti pohjoista. Alapiha-tila sijaitsee korkealla mäellä, 

minkä vuoksi tuulet voivat tehokkaasti sekoittaa hajuja niin, että ne eivät suun-

taudu kohti yhtä ja tiettyä suuntaa. Ympäristölautakunta katsoo, että eläinsuo-

jan laajentamisesta ei nyt hakemuksen mukaisessa mittakaavassa ja kun pai-

kalliset olosuhteet otetaan huomioon, etukäteen arvioituna aiheudu huomatta-

vaa hajuhaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Luvassa on annettu mää-

räys kuivalantalan kattamisesta siinä tapauksessa, että siitä toiminnan alkami-

sen jälkeen havaitaan aiheutuvan kohtuuttomia hajuhaittoja. Myös pienempi 

lietesäiliö on määrätty varustamaan kelluvalla katteella. Rakennettavaan isoon 

lietesäiliöön ei tule kantta, mutta säiliö täytetään altapäin ja lietteen kuorettu-

minen voidaan katsoa kelluvaksi katteeksi.  

 

Toiminnasta aiheutuva ruokinnan ja kuivittamisen melu ei ole kohtuutonta, 

koska se kestää vain vähän aikaa kerrallaan ja toistuu vain kerran päivässä. Li-

säksi toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että eläinten aiheuttamaa melua vie-

rotuksen yhteydessä minimoidaan siten, että kaikkien eläinten vierotus tehdään 

yhdellä kertaa, jolloin eläinten ääntely kestää vain muutamia päiviä.   
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Tilan lanta hyödynnetään lannoitteena peltoviljelyssä. Lannan hyödyntämisellä 

lannoitteena pellolla tarkoitetaan lannan käyttöä siten, että peltoa ei ylilannoi-

teta eikä siitä tai virheellisenä ajankohtana suoritetusta levityksestä pääse ai-

heutumaan ravinteiden huuhtoutumisriskiä. Tilan käytettävissä oleva peltoala 

riittää syntyvän lantamäärän hyödyntämiseen. Vesistöjen varsilla olevilta pel-

loilta ei huuhtoudu ravinteita vesistöön, kun levityksessä noudatetaan nitraatti-

asetuksen levitysajankohtia ja -määriä koskevia määräyksiä. Nitraattiasetuksen 

mukaan lannoitus on kielletty kokonaan viisi metriä lähempänä vesistöä ja 

seuraavan viiden metrin leveydellä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden 

pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityk-

sestä.  

  

Kun eläinsuojan, lantavarastojen ja muiden toimintojen rakenteet tehdään tii-

viiksi ja kestäviksi, voidaan riskit maaperään ja pohjaveteen ehkäistä. Käytet-

tävissä oleva lietelannan ja kuivalannan varastointitilavuus on tilalla riittävä 12 

kuukauden varastointiin. Päätöksessä on annettu määräykset muun muassa toi-

mitilojen ja lantavarastojen rakenteista, lantavarastojen tyhjennyksestä ja kun-

nossapidosta, polttoaineen varastoinnista ja tankkauspaikan tiivistämisestä, jät-

teiden käsittelystä ja kirjanpidosta. Lupamääräysten yksityiskohtaiset peruste-

lut löytyvät kunkin lupamääräyksen yhteydestä.  

 

Eläinsuojasta ja sen toiminnasta ei aiheudu vaaraa eikä haittaa terveydelle, ym-

päristölle ja asutukselle, kun toiminta järjestetään esitetyn hakemuksen ja tä-

män päätöksen määräysten mukaan. Toiminta täyttää luvan myöntämisen  

edellytykset. Lupa voidaan myöntää.  

 

Luvan voimassaolo 

 

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen 

tai muuttamiseen on haettava ympäristölupa.   

 

Toiminnan aloittamislupa 

 

Lapinlahden ympäristölautakunta on 30.8.2019 antamallaan päätöksellä 

(28.8.2019 § 62) myöntänyt J&M Piippo Oy:lle oikeuden aloittaa laajennetun 

eläinsuojan toiminta muutoksenhausta huolimatta 5.7.2019 (3.7.2019 § 49) 

myönnettyä ympäristölupapäätöstä noudattaen.    

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että ympäristölautakunnan päätös kumotaan 

uuden eläinsuojan 3 sekä uuden lietesäiliön osalta ja ympäristölupahakemus 

hylätään näiltä osin.  

 

Muutoksenhakijat ovat valituksensa perusteluiksi vedonneet toiminnan haju- ja 

meluhaittoihin sekä liikenneturvallisuudelle aiheutuviin haittoihin. Lisäksi he 

ovat viitanneet tarkempien perustelujen osalta lupahakemuksesta antamaansa 

muistutukseen.  

 

Lähimmät kiinteistöt  sijaitsevat noin  etäi-

syydellä karjarakennuksesta 3. Kiinteistö  sijaitsee noin  

etäisyydellä uudesta lietesäiliöstä. Karjarakennuksesta 3 on 

. Eläinsuojan ja kiinteistöjen  
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 Yhteenlasketulla eläinyksikkömäärällä 1 082,9 

eläinsuojan etäisyys lähimpään kohteeseen tulee suotuisissa olosuhteissa olla 

280–370 metriä. Kuivalanta- tai lietelantaseos haisee jo nykyisen toiminnan 

laajuudessa, kun tuulen suunta on sopiva. Suurimman osan ajasta hajuhaitta on 

jo olemassa olevaa haittaa. Hajuhaitta ei saa voimistua laajentamisen yhtey-

dessä.  

 

Toiminnan laajentamisen myötä muun muassa eläinten kuljettamisesta sekä 

lannan ja lietteen ajosta johtuva liikenteen lisääntyminen  johtavalla 

tiellä aiheuttaa haittaa liikenneturvallisuudelle sekä rauhattomuutta ja lisäkuor-

mitusta tien rakenteelle.  

 

Korkeusero karjarakennuksen 3 ja  välillä on vain 

noin pari metriä.  sijaitseva kiinteistö  on korkeus-

käyrän mukaan samalla tasolla ja maisema- sekä hajuhaitat lietesäiliöstä ovat 

suoria. Kuorettuma johtaa nesteen haihtumista alhaalta ylöspäin, jolloin haju 

leviää ympäristöön. Eläinsuojan tuuletus toimii myös rakennuksen päädyistä 

eikä ilmanvaihtoa ole avorakenteessa suunniteltu kattoharjanteelle. Karjara-

kennus 3 on noin kuusi metriä korkea, joten eläinsuoja jää käytännössä naapu-

rikiinteistön kanssa samalle korkeustasolle. Eläinsuoja on eristämätön ja puu- 

tai lautarakenteinen. Lautarakenne ei eristä ääntä juuri ollenkaan matalilla tai 

korkeilla taajuuksilla verrattuna betoniseen tai eristettyyn rakenteeseen.  

 

Toiminnalle on vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja, joita ei ole käyty kunnolla 

läpi edellisillä maastokatselmuksilla.  on paras rakennuspaikka uu-

sille eläinsuojille. Siellä on vain kolme loma-asunnoksi rekisteröityä, asuma-

tonta rakennusta, joista kaksi on lähes asumiskelvottomia. Karjarakennus 3 voi 

sijaita kauempanakin olevilla kiinteistöillä, koska se on tarkoitettu loppukas-

vattamiseen. Toiminnanharjoittaja käy edelleen päivittäin  sijait-

sevassa eläinsuojassaan hoitamassa karjaa ja alueelle voi sijoittaa eläinsuojan 

niin, että vaativien olosuhteiden edellyttämä etäisyys lähimpään häiriintyvään 

kohteeseen täyttyy. Alueelle johtaa luvan hakijan käytössä oleva kantava 

tiestö. Rakennuksen ei tarvitse olla jo olemassa olevan rakennuksen yhtey-

dessä. Luvan hakijoiden mukaan emolehmät vasikoineen ovat laiduntamassa 

ympäri Lapinlahden kuntaa kesäisin, joten eläinsuojan valvonta ei ole on-

gelma, vaikka se rakennettaisiin kauemmas. Sähkö ja vesi eivät ole kohtuutto-

mia kustannuksia toteuttaa. Karjarakennus 3 on suunniteltu rakennettavaksi 

Ohjeen mukaan 

laajentaminen tulee suorittaa häiriintyvistä kohteista poispäin.   

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Lapinlahden kunnanhallitus on vastineessaan tukenut ympäristölautakunnan 

päätöstä ja todennut, että valitus tulee hylätä. 

 

Lapinlahden kunnan terveydensuojeluviranomaisena toimiva Siilinjärven kau-

pungin ympäristöterveyspalvelut on vastineessaan todennut muun ohella, että 

myönnetyn ympäristöluvan mukaisessa toiminnassa syntyvät hajut ja äänet 

voivat ajoittain aiheuttaa naapurustossa viihtyvyyshaittaa, mutta eivät yksilön 

elinympäristön terveellisyyden vähentymistä tai terveyshaittaa. Alueen liiken-

nemäärät eivät toiminnan laajentumisen jälkeenkään ole niin suuria, että niistä 
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aiheutuisi elinympäristön terveellisyyden vähentymistä tai terveyshaittaa. Ym-

päristöluvassa on otettu huomioon ympäristöluvan hakuvaiheessa terveyden-

suojeluviranomaisen lausunnossaan esiin tuomat asiat.  

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan to-

dennut muun ohella, että Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje on asian-

mukainen lähtökohta vähimmäisetäisyyksiä koskevalle tarkastelulle. Tulkin-

nassa on otettava huomioon, että kyseessä on suositusluonteinen dokumentti 

eikä liitteen 4 taulukon perusteella laskettuja vähimmäisetäisyyksiä tule sovel-

taa mekaanisesti. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen sivuilla 44–46 

korostetaan ennen kaikkea tapauskohtaisen kokonaistarkastelun merkitystä vä-

himmäisetäisyyksien soveltamisessa. Ohjeen tulkinnassa on kiinnitettävä huo-

miota myös siihen, että siinä erotetaan toisistaan 1) uusien eläinsuojien raken-

taminen ja 2) olemassa olevien eläinsuojien laajentaminen. Ohjeen mukaan 

uuden eläinsuojan tulee sijaita 200–500 metrin etäisyydellä lähimmästä asuin-

rakennuksesta tai muusta häiriintyvästä kohteesta. Uusien lantaloiden tulee si-

jaita vähintään 100 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. 

Pienten tai keskisuurten eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys lä-

himmästä häiriintyvästä kohteesta on vähintään 100 metriä.  

 

Asiassa on aiheellista arvioida sitä, tuleeko toimintaan lähtökohtaisesti sovel-

taa uusien eläinsuojien etäisyysvaatimuksia vai laajennettavien pienten ja kes-

kisuurten eläinsuojien etäisyysvaatimuksia. Valituksen kohteena oleva ympä-

ristölupa mahdollistaa eläinpaikkojen kasvattamisen 164 eläinpaikasta 285 

eläinpaikkaan. Kyse olisi toiminnan laajentamisesta noin 1,75 -kertaiseksi. 

Kun otetaan huomioon vallitseva oikeus- ja hallintokäytäntö, ei tällaista laa-

jennusta voida pitää uuteen toimintaan rinnastuvana olemassa olevan toimin-

nan muutoksena. Asiassa tulisi ensisijaisesti soveltaa pienten tai keskisuurten 

eläinsuojien laajennuksissa suositeltavaa vähimmäisetäisyyttä eli 100 metriä.    

  

Metrikohtaisen tarkastelun sijaan olennaisempi kysymys asiassa liittyy siihen, 

onko vähimmäisetäisyyksiä koskevat vaatimukset otettu riittävästi huomioon 

luvassa sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa 

naapurikiinteistöille. Vähimmäisetäisyystarkastelu on asiassa ollut monipuo-

lista. Ensinnäkin hakija on lupamenettelyn kuluessa muuttanut hakemuksensa 

eläinmäärää alkuperäistä pienemmäksi. Toiseksi lupaviranomainen on muun 

ohessa järjestänyt alueella katselmuksen ja tarkastuksen, joilla on saatu tietoa 

paikallisista olosuhteista. Kolmanneksi erityisesti lupapäätökseen otetulla mää-

räyksellä 8.2 on pyritty varmistamaan se, että hajuhaittojen ennakoimattomaan 

lisääntymiseen voidaan reagoida (lantalan kattaminen).    

 

Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen osalta toiminnanharjoittaja on esittänyt näke-

myksensä lupamenettelyssä ja lupaviranomainen on ottanut asian huomioon 

osana lupaharkintaa. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ei ole perus-

teita arvioida asiaa toisin kuin mihin lupaviranomainen on omassa harkinnas-

saan päätynyt. 

 

Lapinlahden kunnan ympäristölautakunta on lausunnossaan esittänyt, että va-

litus tulee hylätä. Lisäksi lautakunta on todennut muun ohella, että tilan Ala-

piha nykyinen eläinsuoja ja ympäristöluvalla myönnetty laajennus sijaitsevat 

korkealla paikalla Pitkämäessä. 

 

on rakennusrekisterin mukaan ympärivuotinen asunto, mutta 
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siinä ei asuta tällä hetkellä. Kiinteistö  sijaitsee noin  etäi-

syydellä tulevasta eläinsuojasta ja noin  etäisyydellä tulevasta lie-

tesäiliöstä. Kiinteistö  on ympärivuotisessa asuinkäy-

tössä ja asuinrakennus sijaitsee noin  etäisyydellä tulevasta eläin-

suojasta ja noin  etäisyydellä tulevasta lietesäiliöstä. Kiinteistö 

 on myös vakituisessa asuinkäytössä ja asuinra-

kennus sijaitsee noin  etäisyydellä tulevasta lietesäiliöstä ja noin 

 etäisyydellä tulevasta eläinsuojasta. Toiminnan sijoituspaikka on 

maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Eläinsuojan 

 välillä maasto ei ole täysin avointa, vaan välillä on myös 

puustoa. Alueella on myös luvan hakijan omistuksessa oleva kalustovaja. 

 

Luvan kohteena olevaan eläinsuojaan liikennöidään samaa yksityistietä pitkin 

. Liikenne tiellä tulee lisääntymään, 

mutta liikenne ei aiheuta sellaisia melu- tai ilmapäästöjä, jotka aiheuttaisivat 

ympäristön pilaantumista. Luvassa on myös annettu määräys toiminnan järjes-

tämisestä niin, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa yksityistien 

käytölle. 

 

Melu- ja hajuhaittojen osalta ympäristölautakunta on viitannut valituksenalai-

sen luvan perusteluihin. Eläinsuojan toiminta ei ole koskaan kokonaan melu-

tonta tai hajutonta. Toiminnasta ei ennakolta arvioituna aiheudu kohtuuttomia 

melu- tai hajuhaittoja naapurustossa. Luvassa on annettu lisäksi määräys kui-

valantalan ja pienemmän lietesäiliön kattamisesta myöhemmässä vaiheessa. 

 

Toiminnanharjoittaja on selvittänyt vaihtoehtoisia eläinsuojan sijoituspaikkoja 

ja todennut, että eläinsuojan sijoittaminen vaihtoehtoisille paikoille hankaloit-

taisi eläinsuojan tavanomaista toimintaa ja aiheuttaisi lisäkustannuksia. Toi-

minnanharjoittaja on hakenut eläinsuojan sijoittamista hakemuksessa esitetylle 

paikalle ja paikka on toimintaan soveltuva, kun toiminnassa noudatetaan lu-

vassa annettuja määräyksiä. 

 

Lapinlahden kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle on varattu tilaisuus vas-

tineen antamiseen. Vastinetta ei ole annettu.  

 

Luvan hakija on vastineessaan viitannut ympäristölupaprosessin aikana muis-

tutuksesta antamaansa vastaukseen ja lisäksi todennut valituksesta muun 

ohella seuraavaa: 

 

Vastineeseen on liitetty vuonna 2019 otettuja kuvia näköyhteydestä 

. Suoraa näköyhteyttä ei ole muualle kuin rakennuksen kattoon. 

Ympäristöluvassa ei puututa rakennuksen näkymiseen, joka on rakennuslu-

paan liittyvä asia. Etäisyyttä rakennuksen päädystä on , 

 ja . Lisäksi  ja 

 oleskelupihat sijaitsevat kiinteistöjen omistajien omien talojen ta-

kana navetalta päin katsottuna. Oleskelupihoille navetta ei näy. Maksimiharja-

korkeus on 4,2 metriä eikä muutoksenhakijoiden väittämän mukaisesti noin 

kuusi metriä. Navetta ei ole päädystä avonainen. Ilmanvaihto toimii normaa-

listi luonnollisena ilmanvaihtona, jossa ilma navettaan menee räystään alta ja 

poistuu lappeen yläreunasta niin sanotulta harjalta. Jaloittelutarhat eivät ole 

osa navettaa, vaan navetan yhteydessä oleva luonnonmukaisen tuotannon ehto-

jen vaatima kattamaton ulkoilualue.  
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Tien pituus  ja navetan välillä on 90 metriä. Tiellä on näköyhteys 

koko matkan. Yksi ajo tien päästä päähän kestää traktorilla 30 sekuntia, kun 

nopeus on 10 km/h. Muiden tiellä liikennöitsijöiden kannalta tuskin muodos-

tuu vielä ongelmaksi, jos tiellä kuljetetaan vuoden aikana 100 kuormaa aikai-

sempaa enemmän lantaa tai rehua eli kuljetuksia on 1,7 tunnin verran enem-

män vuodessa. Tien kunnossapidosta  ja navetan välillä on vas-

tannut tähänkin saakka navetan omistaja. Vuonna 2012 tielle on tehty isompi 

remontti, jolloin on parannettu näkyvyyttä navetalta  suuntaan 

ja pohjustettu tie niin, että se kestää raskaammankin liikenteen. Navetan omis-

taja pitää jatkossakin tien liikennöitävässä kunnossa, vaikka tien käyttö lisään-

tyisi. Kiinteistöllä ei ole tieoikeutta kiinteistöön 

 eikä navetan ohi kulkevaan tiehen. Kyseisen kiinteistön omis-

tajia on pyydetty hakemaan tietoimitusta. Tietoimituksessa määriteltäisiin tien 

käyttö, leveys ja sijainti. Alapihan kiinteistön omistajat eivät ole kokeneet on-

gelmaksi heidän maallaan tapahtuvaa liikennettä, mutta  omis-

taja on valittanut ympäristölupa-asiassa tien käytöstä. Tieasia kuuluu ratkaista 

yksityistietoimituksessa, eikä se kuulu ympäristölupaan. Luvan hakijoilla ei 

ole tiedossa, että asukkaat olisivat ainakaan ajankohtaan 

13.10.2019 mennessä laittaneet vireille tietoimitusta.  

 

Rakennuksen materiaalilla tai harjakorkeudella ei ole vaikutusta meluun tai 

hajuun. Ruokintatyötä uudessa rakennuksessa tapahtuu 30 minuuttia päivässä 

kello 7–11 välisenä aikana, joten melu ei ole pitkäkestoista. Hajuhaittoja vä-

hentää lietesäiliössä oleva välikaivo, joka estää kuorettuman hajoamisen. Kuo-

rettuma estää lietteen hajua. Lisäksi lietesäiliö tehdään neljä metriä syvänä, 

jolloin minimoidaan haihduttavan pinta-alan määrä suhteessa varastotilavuu-

teen.  

 

Tilan nykyiset ja hakemuksessa olevat rakennukset ovat kylmäpihattoja. Lanta 

on talvikaudella jäässä eikä se jäässä ollessaan haise. Lähimmäksi mahdollisia 

häiriintyviä kohteita tuleva navetta on kuivalantanavetta, jossa lanta ja virtsa 

imeytetään kuivikkeisiin.  

 

Lietesäiliö on osa jo nykyään olemassa olevaa navettaa (rakennus 1). Lietesäi-

liö rakennetaan tälle emonavetalle, vaikka uutta loppukasvattamoa ei tehtäisi-

kään. Lietesäiliölle on jo rakennuslupa. Lietesäiliö on tehtävä, jotta olemassa 

olevan navetan lanta saadaan käsiteltyä ympäristösäännösten mukaisesti. Lanta 

on todella löysää eikä pysy kuivalantalassa.  

 

Muutoksenhakijoiden esittämät muut rakennuspaikat on läpikäyty lupaproses-

sin aikana ja selvitetty niiden soveltumattomuus rakennuspaikaksi. Naapurus-

ton tehtävänä ei ole määritellä muiden yritystoiminnan sijaintia tai työskente-

lytapoja. Lähtökohtaisesti asiassa pitäisi käsitellä kiinteistön Alapiha tontilla 

tapahtuvaa toimintaa ja sen mahdollisia haittoja naapurustolle. Vaihtoehtoisissa 

sijaintipaikoissa on kyse samalla kiinteistöllä olevista mahdollisuuksista raken-

nusten sijoitteluun. Katselmuksessa helmikuussa luvan hakijat ovat havainnoi-

neet  kanssa, että muita mahdollisia paikkoja samalla kiin-

teistöllä ei ole. Nykyisen rakennuspaikan sijoittelussa on jo pyritty ottamaan 

naapurusto mahdollisimman hyvin huomioon. Nykyinenkin olemassa oleva 

navetta on alkujaan pyritty sijoittamaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä 

kohteista. Seuraavat rakennukset ovat aina kohti mahdollisesti häiriintyvää 

kohdetta, kun alkujaan on rakennettu mahdollisimman kauas mahdollisesti häi-

riintyvästä kohteesta. Kiinteistön maastonmuotojen vuoksi rakentamista ei voi 
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sijoittaa tämän paremmin.  

 

Muutoksenhakijat ovat vastaselityksessään todenneet muun ohella, että eläin-

suojan rakentamisetäisyyssuosituksia tulee noudattaa, vaikka ne ovat vain suo-

situksia. Suosituksia tulee noudattaa varsinkin, kun  ovat asiasta valit-

taneet. Myös nykyiset tiukemmat ja ehdottomat etäisyydet lähimpiin häiriinty-

viin kohteisiin tulee ottaa huomioon, vaikka ympäristölupahakemus on jätetty 

ennen 1.2.2019. Kun eläinsuojan harjakorkeus on 4,2 metriä, räystään alta ei 

tule tarpeeksi voimakasta imuefektiä, jotta lannan tai virtsan haju sekoittuisi 

riittävästi ulkoilmaan. Eläinsuojan hajujen sekoittuminen ilmaan vaatisi tehok-

kaat huippuimurit. Toisin kuin luvan hakija väittää, hajut ulottuvat myös pak-

kasjaksolla tyynellä säällä muille kiinteistöille saakka. Eläinsuojan rakennerat-

kaisulla on merkitystä lopulliseen haju- ja meluhaittaan. Esimerkiksi betoni- 

tai massiiviseinä eristää ääntä tehokkaammin kuin harvalautavuoraus. Eläinten 

häiritsevä mylvintä on äänenlaadultaan ja taajuudeltaan erilaista kuin ohiaja-

van auton ääni.  

 

 menevän tien liikennemäärän kasvu lisää tapaturmariskiä. 

Kyseessä on yli 200 eläimen ruokinta ja kuljetukset sekä lannan tai lietteen 

ajo. Tieturvallisuus tulee ottaa huomioon laajenevan eläinsuojan alueella, 

vaikka tienkäyttöoikeus ei liitykään ympäristölupaan. Tietoimitushakemus on 

lähetetty maanmittauslaitokselle 12.11.2019. Muutoksenhakijat ovat luvan ha-

kijan kanssa samaa mieltä siitä, että naapurien tehtävä ei ole määritellä muiden 

yritystoimintaa. Muutoksenhakijat kokevat kuitenkin, että toiminta aiheuttaa 

naapurustolle kohtuutonta haittaa. Edes maaseudulla tällaisen kokoluokan 

eläinsuojaa ei kuulu rakentaa kyläyhteisön keskelle. Vastaselitykseen on lii-

tetty valokuvia näkymistä kohti eläinsuojia   ja 

 katsottuina sekä kuvia  kiinteistöllä sijaitsevan eläinsuojan 

vieressä sijaitsevasta vaihtoehtoisesta rakennuspaikasta ja sille johtavan tiestön 

kunnosta. Lisäksi on todettu, että sähkön ja veden jakelu uuteen eläinsuojaan 

voitaisiin ottaa  eläinsuojalta, jolloin kustannukset eivät olisi koh-

tuuttomia. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen. 

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita 

 

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

tävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla 

annettujen säännösten vaatimukset. Pykälän 4 momentin mukaan toiminnan 

olennaista muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että har-

kinta kattaa ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne 

ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1–5  kohtien mukaan ympäristöluvan myöntämi-

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

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa muun muassa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristönsuoje-

lulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) 
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ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnon-

olosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tär-

keän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella 

taikka 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettua 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 ra-

situksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituk-

sen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymi-

sen 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 ja 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pi-

laantumista tai sen vaaraa. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä an-

nettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, 

jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonai-

suutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien mer-

kitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mah-

dollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäise-

mistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen 

käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa 

käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomi-

oon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnetto-

muuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristönsuoje-

lulaissa tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seu-

rauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa a) terveys-

haittaa, b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, c) luonnonvarojen käyttämisen 

estymistä tai melkoista vaikeutumista, d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai 

erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, e) ympäristön yleiseen virkistyskäyt-

töön soveltuvuuden vähentymistä, f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka  

sen käytölle tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun louk-

kaus. 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 

päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 
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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. 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 sekä 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014) koskevan hallituksen esityksen  

(HE 214/2013) mukaan myös muut mahdolliset sijoituspaikat alueella huo-

mioitaisiin 11 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kuten nykyisen ympäristön-

suojelulain (86/200) 6 §:n 3 kohdan mukaan. Mainittua lainkohtaa koskevan 

hallituksen esityksen (HE 84/1999) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan 

tällä tarkoitettaisiin erityisesti vaihtoehtoisia sijoittumiskohtia samalla kiin-

teistöllä. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen tulisi sijaita kuitenkin niin lähellä 

ajateltua sijoittumispaikkaa, ettei tästä aiheutuisi toimintaa suunnittelevalle 

kokonaan uutta hanketta. Vaihtoehtoisen sijoittumispaikan tulisi olla ensisijai-

sesti toiminnanharjoittajan hallussa. 

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje 

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 

1/2010) mukaan uuden, talouskeskuksen ulkopuolelle rakennettavan eläinsuo-

jan tulisi sijaita 200–500 metrin etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta 

tai muusta häiriintyvästä kohteesta. Uusien lantaloiden tulisi sijaita vähintään 

100 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Pienten tai keski-

suurten eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys lähimmästä häiriinty-

västä kohteesta on vähintään 100 metriä. Laajentamisen tulisi tapahtua häiriin-

tyvästä kohteesta poispäin, jos se on kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa. 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa on myös määritelty muun mu-

assa eläinyksikkökertoimet ympäristölupatarkoituksiin.  

 

Asiassa saatua selvitystä 

 

 eläinsuojalla on voimassa oleva Varpaisjärven kunnan 

ympäristölautakunnan 17.7.2009 myöntämä ympäristölupa, joka on tarkoitettu 

75 emolehmälle vasikoineen, 10 hieholle, 20 lihanaudalle ja 3 siitossonnille. 

Toimintaa on muutettu Lapinlahden kunnan ympäristölautakunnan lausunto-

menettelyllä 5.3.2015 siten, että emolehmien määrää on kasvatettu 109 eläi-

meen vasikoineen ja hieho- ja lihanautapaikat on poistettu. Tilalla on olemassa 

oleva emolehmäpihatto (hakemuksen karjarakennus 1), hiehoille tarkoitettu 

loppukasvattamo ja tilavuudeltaan 2 500 m3:n suuruinen kuivalantala. 

 

Hakemus tarkoittaa emolehmätuotannon ja lihanautojen kasvatustoiminnan 

laajentamista Lapinlahden kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Alapiha         

402-412-45-21. Lupamääräyksen 8.1. mukaan uudessa lihakarjanavetassa ja 

olemassa olevassa emolehmäpihatossa saa pitää yhteensä enintään 106 emo-

lehmää, viisi yli 24 kuukauden ikäistä sonnia, 28 12–24 kuukauden ikäistä hie-

hoa, 30 12–24 kuukauden ikäistä sonnia, 28 6–12 kuukauden ikäistä lehmäva-

sikkaa, 30 6–12 kuukauden ikäistä sonnivasikkaa ja 55 alle 6 kuukauden 
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ikäistä vasikkaa. Tilalle on suunniteltu rakennettavaksi sonneille tarkoitettu 

loppukasvattamo (hakemuksen karjarakennus 3) ja emolehmäpihaton yhtey-

teen tilavuudeltaan 100 m3:n suuruinen betoninen lietteen pudotuskaivo sekä 

2 000 m3:n suuruinen betoninen lietesäiliö. Suurempi lietesäiliö täytetään al-

haalta pudotuskaivon kautta. Hakemuksen mukaan lietesäiliö katetaan kuoret-

tumalla ja pudotuskaivossa voidaan tarvittaessa käyttää katteena turvetta. Ti-

lalla käytössä ollut kuminen lieteallas poistetaan käytöstä uusien lietesäiliöiden 

valmistumisen jälkeen.    

 

Emolehmäpihatto on kylmä verhoseinä- ja hiekkamakuuparsipihatto, jossa 

ruokintapöytä sijaitsee rakennuksen sisällä. Lannankäsittely tapahtuu emoleh-

mäpihatossa osittain lietteenä ja osittain kuivalantana vuodenajan ja kuivituk-

sen tarpeen mukaan. Loppukasvattamot ovat kylmiä verhoseinäpihattoja, 

joissa ruokintapöydät ovat rakennuksen ulkopuolella. Lannankäsittely tapahtuu 

loppukasvattamoissa kuivalantamenetelmällä. Eläinsuojissa on luonnollinen 

ilmanvaihto. Poistoilma johdetaan katolta avoharjan kautta. Lisäksi loppukas-

vattamoiden yhteydessä on tiivispohjainen kattamaton jaloittelutarha. Emoleh-

mät vasikoineen laiduntavat kesäaikana ympärivuorokautisesti noin kolme ja 

puoli kuukautta.  

 

Tila sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella noin 12 kilo-

metrin etäisyydellä Lapinlahden kuntataajamasta koilliseen. Asiakirjoista saa-

dun selvityksen ja karttatarkastelun mukaan kiinteistöllä 

 sijaitsevan asuinrakennuksen etäisyys uuteen 

eläinsuojaan on noin , kiinteistöllä 

 sijaitsevan asuinrakennuksen etäisyys uuteen eläinsuojaan 

on noin  ja kiinteistöllä 

 sijaitsevan asuinrakennuksen etäisyys lietesäiliöön ja emolehmäkasvatta-

moon on noin .  

 

Tilalle liikennöidään  lähtevää yksityistietä pitkin. Yksityistien 

kautta kuljetaan myös . Tilan toimintaan liit-

tyy teuras-, rehu- ja lantakuljetuksia kausiluonteisesti. Karjarakennuksen 3 

eläinten ruokintatyötä tehdään päivittäin traktorilla ja mahdollisesti kuivitusta 

paalisilppurilla noin puoli tuntia päivässä kello 7–11 välisenä aikana. Vasikat 

erotetaan emoistaan syksyllä, jolloin eläinten ääntelystä johtuva melutaso voi 

nousta. Erottaminen kestää enintään yhdestä kahteen vuorokautta. Vieroitetta-

vien eläinten määrä ei lisäänny toiminnan laajentamisen myötä. Eläinmäärä 

vaihtelee tuotannon luonteen vuoksi voimakkaasti vuodenajan mukaan. Kor-

keimmillaan eläinmäärä on huhti-toukokuussa poikimisen jälkeen. Eläinmäärä 

laskee, kun emot ja vasikat siirtyvät laitumelle ja teuraskasvattamot tyhjenevät 

vaiheittain toukokuun lopun ja heinäkuun välisenä aikana. 

 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

 

Valituksessa esitetyt vaatimukset huomioon ottaen asiassa on hallinto-oikeu-

dessa kysymys siitä, onko lupa voitu myöntää tilalla harjoitettavan toiminnan 

olennaiseen muuttamiseen.  

 

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskeva yleis-

laki. Ympäristönsuojelulain 5 §:n sisältämän ympäristön pilaantumisen määri-

telmän mukaan pilaantumisen tulee aiheutua päästöistä ympäristöön. Mahdol-

liset maisemahaitat eivät ole ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön 
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pilaantumista eikä siten myöskään ympäristöluvan myöntämisen este. 

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöhallinnon ohjeita 

1/2010) suositukset eläinsuojan vähimmäisetäisyyksistä eivät ole oikeudelli-

sesti sitovia. Ohjeen mukaiset suositukset muodostavat osan lupaharkinnassa 

huomioon otettavasta tosiasiaselvityksestä. Ympäristöluvan myöntämisen 

edellytykset ja toiminnan sijoituspaikka ratkaistaan kuitenkin ympäristönsuo-

jelulain säännösten nojalla. Kun asiassa otetaan huomioon laajennuksen mu-

kainen eläinmäärä, toiminnan luonne ja arvioidut vaikutukset, ei toiminnan 

laajentamista voida rinnastaa näissä oloissa kokonaan uuteen toimintaan arvi-

oitaessa toiminnan ja häiriön kohteiden välistä etäisyyttä eikä laajennettavaan 

toimintaan täten ole myöskään tarpeen soveltaa ohjeessa esitettyjä talouskes-

kuksen ulkopuolelle rakennettaville, uusille eläinsuojille tarkoitettuja, pidem-

piä etäisyyssuosituksia.  

 

Ympäristöluvan myöntäminen ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta 

tai haitatonta. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, että toiminnasta 

aiheutuva rasitus ei ole kohtuutonta. Lupamääräyksessä 8.2 on määrätty muun 

ohella kuivalantalan kattamisesta, mikäli toiminnan hajuhaittojen todetaan 

myöhemmin lisääntyvän, ja pienemmän lietesäiliön kattamisesta tarvittaessa 

esimerkiksi turpeella tai kevytsoralla. Tilakeskus ei sijaitse avoimella peltoalu-

eella, mikä osaltaan vähentää hajujen leviämistä. Emolehmien ja vasikoiden 

laiduntaminen noin 3,5 kuukauden ajan vuodessa vähentää merkittävästi tila-

keskuksessa varastoitavan lietteen määrää. Betoninen lietesäiliö ja pudotus-

kaivo edistävät lietteen kuorettumista ja ehkäisevät ympäristön pilaantumista 

kumikalvoallasta tehokkaammin. Lähimmille häiriintyville kohteille lietesäili-

östä ja pudotuskaivosta ei ennalta arvioiden aiheudu hajua aikaisempaa enem-

pää, koska ne sijoitetaan lähes samaan paikkaan, jossa aikaisempi kumikal-

voallas on ollut. Etäisyydet lietesäiliöistä naapureihin ovat riittävät. Kylmät 

pihatot aiheuttavat ennalta arvioiden vähemmän hajuhaittaa kuin eristetyt pi-

hattorakennukset.  

 

Ympäristölupaharkintaan ei lähtökohtaisesti kuulu liikenteen yleisten ympäris-

töhaittojen huomioon ottaminen alueella, joka ei kuulu suoranaisesti toimin-

nanharjoittajan vastuulle. Lupamääräyksen 8.7 mukaan toiminta alueella tulee 

hoitaa niin, että eläinsuojan ohi johtava yksityistie pysyy jatkuvasti turvalli-

sena ja liikennöitävässä kunnossa. Eläinsuojatoimintaan liittyvät liikennejär-

jestelyt kuuluvat ympäristöluvassa ratkaistaviin asioihin siltä osin kuin kysy-

mys on ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentissa tarkoitetuista päästöjen 

vaikutuksista. Liikenneturvallisuuteen ja tien kunnostamiseen liittyvät kysy-

mykset eivät kuulu ympäristöluvassa ratkaistaviin kysymyksiin. Liikenteen 

aiheuttamat päästöt erityisesti toiminta-alueen lähiympäristössä, kuten melu, 

pöly ja tärinä, ovat ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja päästöjä, jotka on 

otettava huomioon ympäristölupakäsittelyssä. Kysymyksessä oleva toiminta ei 

ole niin laajamittaista eikä se liikenne mukaan lukien aiheuta sellaista pilaantu-

mista, että sitä olisi syytä rajoittaa liikenteestä aiheutuvien haittojen ehkäise-

miseksi tai vähentämiseksi. Tilan toimintaan liittyvät kuljetukset ovat kausit-

taisia siten, että niistä ei voida katsoa aiheutuvan muutoksenhakijalle kohtuu-

tonta rasitusta erityisesti melun, pölyn ja tärinän muodossa.  

 

Eläinmäärän lisääntyminen ja loppukasvattamoiden ruokintapöytien sijainti 

rakennuksen ulkopuolella lisää tilakeskuksessa tapahtuvaa liikennöintiä ja me-

luhaittaa. Hakemuksen mukaan eläinten ruokinta kestää aamuisin noin puoli 
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tuntia kerrallaan. Vasikoiden vieroittaminen emoistaan aiheuttaa muutaman 

päivän ajan melutason nousua eläinten ääntelyn osalta. Kun otetaan huomioon 

melua aiheuttavien toimintojen lyhytkestoisuus ja suojaetäisyydet lähimpiin 

häiriintyviin kohteisiin, ei eläinsuojatoiminnan melusta ennalta arvioiden ai-

heudu kohtuutonta rasitusta lähimmille häiriintyville kohteille.  

 

Edellä lausutun perusteella ja kun otetaan huomioon toiminnan luonne ja si-

jainti, Alapihan kiinteistöllä jo aiemmin harjoitettu eläintenpito sekä etäisyydet 

muutoksenhakijoiden asuinrakennuksiin, hallinto-oikeus katsoo, että kun toi-

mintaa harjoitetaan hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti, siitä ei ennalta 

arvioiden aiheudu naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettua kohtuutonta rasitusta eikä muutakaan muutoksenhakijoiden esiin tuomaa 

ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista.   

 

Ympäristöluvan myöntämisen edellytysten arviointi tapahtuu lähtökohtaisesti 

hakemuksen mukaiselle sijoituspaikalle. Lupaharkinnassa on kuitenkin myös 

otettava huomioon muut mahdolliset sijoituspaikat. Vaihtoehtoisten sijoitus-

paikkojen tarkastelun laajuuteen vaikuttaa muun muassa toiminnan laatu ja 

aikaisempi toiminta samalla alueella. Kun lupa toiminnan laajentamiselle ha-

kemuksen mukaiselle sijoituspaikalle voidaan myöntää ja kun muu mahdolli-

nen sijoituspaikka sijaitsee niin etäällä haetusta paikasta, että siirrosta aiheu-

tuisi toimintaa suunnittelevalle kokonaan uusi hanke, hallinto-oikeus katsoo, 

että muun mahdollisen sijoituspaikan olemassaolo ei ole esteenä luvan myön-

tämiselle hakemuksen mukaiseen paikkaan. 

 

Hallinto-oikeus katsoo, että ympäristöluvan myöntämisen edellytykset toimin-

nan laajentamiseen suunnitellulle paikalle täyttyvät. Ympäristölautakunnan 

päätöstä ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla syytä muuttaa.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

 

 on viipymättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava 

päätöksen tiedoksisaannista asiakumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän 

on velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon 

sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan 

kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 

momentti ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen  

 

Lapinlahden kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä 

julkaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä sääde-

tään. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen 

ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 
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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 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on

toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oi-

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 8.4.2020.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).  
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 Diaarinumero 

 00981/19/5111  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Päivi Jokela ja 

Reko Vuotila sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 

 

 

 

 

 

 

Päivi Jokela   Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Laakso 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 
Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00981/19/5111  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  

 Osoite: 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta 

J&M Piippo Oy 

 

Lapinlahden kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Lapinlahden kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Lapinlahden kunnanhallitus 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




