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 Dnro 20650/03.04.04.04.19/2021 
   

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa 

Muutoksenhakija  

Luvan hakija Lehtimäen tila Oy     

Päätös, johon on haettu muutosta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 15.4.2021 nro 102/2021 

Aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Lehtimäen tila Oy:n 
yhdistelmäsikalatuotannon laajentamiseen Pöytyän kunnassa kiinteistöllä 
Lehtimäki 636-428-1-80. Laajennuksen jälkeen sikalassa saa olla enintään 912 
emakkoa, 3199 lihasikaa ja 4 karjua.  

Ympäristölupapäätös ei koske etälietesäiliöitä. 

Toiminnassa tulee noudattaa lupahakemusta ja seuraavia lupamääräyksiä, 
jotka perustuvat voimassa oleviin BAT-päätelmiin:  

Toiminnan sijainti ja uusien eläinpaikkojen käyttöönotto 

1. Uusi sikalarakennus ja uusi lietesäiliö on sijoitettava tilalle hakemuksessa 
esitetyn mukaisesti. 

Uuden sikalarakennuksen ja uusien lietesäiliöiden valmistumisista on 
ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
viimeistään kuukautta ennen niiden suunniteltua käyttöönottoa.  

Lannan ja jätevesien varastointi ja käsittely  

2. Sikalan toiminnassa muodostuva lanta, pesuvedet ja jätevedet on 
varastoitava vesitiiviistä materiaalista tehdyissä varastoissa. Myös 
eläinsuojarakennusten pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä. Lannan 
kuormausalueiden sekä piha- ja kulkuteiden tulee olla kovapohjaisia. 
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Uuden sikalarakennuksen lietekuilut on varustettava lannan 
jäähdytysmenetelmällä. 

Lannan varastointitilavuuden tulee olla riittävä 12 kuukauden aikana 
kertyneen lannan varastointiin. Luvan mukaisella enimmäiseläinmäärällä on 
oltava vähintään 16 179 m³ lietelantalatilavuutta. Kattamaton lietesäiliö tulee 
aidata verkolla, jonka silmäkoko on enintään 100 mm. Jos lietesäiliötä ei 
kateta siten, että sadevesien pääsy säiliöön estyy, on säiliön tilavuuteen 
lisättävä säiliökorkeutta 600 mm. 

Sikalakiinteistöllä sijaitsevissa lietesäiliöissä (myös uusi rakennettava säiliö) 
tulee olla säiliön altapäin täyttöä varten tarpeelliset rakennelmat ja laitteet ja 
lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella sekä pitää katettuina 
työteknisten syiden edellyttämiä ajankohtia lukuun ottamatta. 

Lietelannan siirtokuljetuksia lietesäiliöstä toiseen sekä siihen liittyvää 
lietelannan sekoitusta voidaan tarvittaessa suorittaa arkipäivinä maanantaista 
perjantaihin, ei kuitenkaan arkipyhinä. 

Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen 
yhteydessä on tarkastettava lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on 
korjattava välittömästi. Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, 
ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. 
Lannan kuljetukseen käytettävät tiet on pidettävä siisteinä ja kunnossa. 

3. Lanta sekä pesu- ja jätevedet on varastoitava, käsiteltävä ja hyödynnettävä 
siten, ettei niitä joudu peltolevityksen lisäksi muuhun ympäristöön eikä 
naapureille aiheuteta kohtuutonta haju-, pöly- tai meluhaittaa. 

4. Eläinsuojan sosiaalitiloissa syntyvät WC:n jätevedet tulee käsitellä 
ympäristönsuojelulain 16 luvun (Jätevesien käsittely ja johtaminen 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) mukaisesti. Jätevesiä ei saa 
käsittelemättöminä levittää pellolle.  

Lannan hyödyntäminen  

5. Lanta on hyödynnettävä lannoitteena pellolla. Lantaa voidaan tämän lisäksi 
toimittaa käsiteltäväksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Luvan 
mukaiselle enimmäiseläinmäärälle (912 emakkoa, 3 199 lihasikaa ja 4 karjua) 
on oltava käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa vähintään 694 
hehtaaria. Lannan toimittaminen jatkokäsittelyyn vähentää vastaavasti 
levitysalan tarvetta.  

Toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen 
soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi siten, että lantaa ja pesuvesiä 
ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille eikä arveluttavan korkeille pelloille. 
Lantaa ei saa myöskään levittää vedenottamoiden suoja-alueille eikä 
luokitelluille pohjavesialueille. Jokien rannoilla ja jokiin laskevien ojien 
varsilla sijaitseville tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien 
kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty. 
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Mikäli lannan käyttämisessä peltolannoitteena tapahtuu muutoksia, on niistä 
ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.  

Päästöt ja haittojen vähentäminen  

6. Eläinsuojista ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö saa olla tiineytettävillä ja 
tiineillä emakoilla enintään 2,7 kg NH3/eläinpaikka/vuosi, porsivilla emakoilla 
enintään 5,6 kg NH3/eläinpaikka/vuosi, vieroitetuilla porsailla enintään 0,53 
kg NH3/eläinpaikka/vuosi ja lihasioilla enintään 2,6 kg NH3/eläinpaikka/vuosi. 
Päästö-raja-arvot koskevat laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa 
syntyviä päästöjä. 

Mikäli eläinsuojista ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö ylittää edellä 
mainitun eläinpaikkakohtaisen ammoniakkipäästöraja-arvon, on poistettava 
ilma käsiteltävä tai muilla teknisillä toimenpiteillä vähennettävä päästöjä siten, 
että laskennallinen ammoniakkipäästöraja-arvo ei ylity.  

7. Haittaeläimiä, kuten rottia, hiiriä ja kärpäsiä, tulee tarvittaessa torjua 
rehuhygieniaan, yleiseen viihtyvyyteen sekä eläinsuojien rakenteisiin 
aiheutuvien haittojen torjumiseksi. 

Jätteet ja jätehuolto  

8. Kuolleet eläimet on toimitettava mahdollisimman nopeasti käsiteltäväksi 
ympäristöluvan omaavaan laitokseen. Kuolleitten eläinten välivarastointi on 
järjestettävä siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa eikä vaaraa ihmisten tai 
eläinten terveydelle. 

9. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Toiminnassa syntyvät jätteet on varastoitava siten, ettei varastoinnista aiheudu 
epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden 
pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Hyödyntämiskelpoiset 
jätteet, kuten paperi-, pahvi- ja muovijäte sekä metalliromu, tulee toimittaa 
hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. Toiminnassa muodostuvat 
vaaralliset jätteet (esim. jäteöljy ja akut) on varastoitava katetussa, kuivassa ja 
tiivispohjaisessa tilassa. Erilaiset vaaralliset jätteet on pidettävä erillään 
toisistaan, merkittävä ja toimitettava vähintään kerran vuodessa vaarallisten 
jätteiden vastaanottopaikkaan. Muutoin jätteen käsittelyssä on noudatettava 
kunnan jätehuoltomääräyksiä.  

Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi  

10. Polttonestesäiliöiden tulee olla kyseisen polttoaineen varastointiin 
hyväksyttyjä ja niiden kunto tulee tarkastaa kymmenen vuoden välein tai 
tarkastuksessa laadittuun pöytäkirjaan kirjattuun määräaikaan mennessä. 
Polttonestesäiliössä tulee olla lapon ja ylitäytön estävät järjestelmät. Täyttö- ja 
tankkausalueiden tulee olla tiiviitä ja muotoiltu siten, että mahdolliset vuodot 
eivät valu maaperään ja että ne voidaan ottaa talteen. Varastointipaikkojen 
läheisyyteen on varattava riittävä määrä imeytysainetta mahdollisen vuodon 
imeyttämistä varten. Polttonestesäiliöiden ja täyttöpaikkojen tiiviyttä tulee 
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tarkkailla säännöllisesti ja korjata viivytyksettä niissä havaitut puutteet ja 
vauriot.  

11. Muut kemikaalit on säilytettävä tarkoitukseen soveltuvassa 
varastopaikassa tiiviissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa ja tiiviillä alustalla 
siten, että aineita ei voi päästä vahinkotapauksessakaan viemäriin tai 
ympäristöön. Kemikaalien, kuten desinfiointi- ja pesuaineiden, varastoinnissa 
ja käytössä tulee noudattaa kunkin valmisteen käyttöturvallisuusohjetta. 

Tarkkailu   

12. Lannan kokonaistypen ja kokonaisfosforin eritystä on seurattava 
vuosittain. Seuranta tulee toteuttaa typen ja fosforin massataselaskennalla, 
joka perustuu rehun kulutukseen, rehun raakavalkuais- ja 
kokonaisfosforipitoisuuteen sekä eläimen tuotostasoon, tai lanta-analyyseillä 
taikka muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.  

13. Eläinsuojasta ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö (kg NH3/eläinpaikka/ 
vuosi) tulee arvioida ainakin laskennallisesti kertoimiin perustuen vuosittain. 
Vaihtoehtoisesti ammoniakkipäästö voidaan arvioida vuosittain 
massataseeseen perustuvalla arviolla, joka pohjautuu typen eritykseen ja 
kokonaistypen määrään kussakin lannan käsittelyn vaiheessa tai määrittää 
mitattuna päästönä poistoputkista tai muulla valvontaviranomaisen 
hyväksymällä menetelmällä. Päästötiedot on liitettävä eläinsuojan 
tarkkailukirjanpitoon ja ne on raportoitava määräyksen 15 mukaisessa 
vuosiyhteenvedossa. 

Mikäli ammoniakkipäästöt määritetään mittaamalla, päästömittaukset on 
suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien (CEN, ISO, SFS 
tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä 
oleva standardi) mukaisesti tai muilla tarkoitukseen soveltuvilla yleisesti 
soveltuvilla viranomaisten hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on 
esitettävä käytetyt mittausmenetelmät sekä niiden mittausepävarmuudet sekä 
arvio tulosten edustavuudesta.  

14. Lupamääräyksissä 12 ja 13 velvoitettuja tarkkailuja voidaan myöhemmin 
tarkentaa ja muuttaa toimivaltaisen valvontaviranomaisen hyväksymällä 
tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, 
lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta.  

Raportointi  

15. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. 
Edellistä vuotta koskeva yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa 
valvontaviranomaiselle (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus) vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon 
tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: 

- tiedot eläinmääristä,  
- tiedot lannan määristä (m3 tai t) ja toimituspaikoista, 
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- lannan levityspinta-ala (ha) ja mahdolliset viljavuustutkimusten tulokset,  
- jäljennökset uusista tai muutetuista lannan vastaanottosopimuksista,  
- tiedot kuolleitten eläinten määristä ja jätteistä (kg tai t/a) sekä niiden 
käsittelytavoista ja toimituspaikoista,  
- toiminnan ammoniakkipäästöt (kgNH3/eläinpaikka/vuosi),  
- tiedot tilalla mahdollisesti tehdyistä lisätoimenpiteistä ammoniakkipäästöjen 
vähentämiseksi,  
- lannan kokonaistypen (N) ja kokonaisfosforin (P) erityksen määrät 
(kg/eläinpaikka/vuosi),  
- eläinsuojarakenteiden kunnon tarkkailut ja tehdyt korjaukset ja  
- tiedot eläinsuojan toiminnassa tapahtuneista häiriötilanteista tai muista 
poikkeuksellisista tilanteista sekä niiden aikana syntyneistä päästöistä ja 
jätteistä.  

Kirjanpitotietojen tulee sisältää myös tiedot veden, sähköenergian, 
polttoaineiden ja rehun kulutuksista.  

Kirjanpitotietojen tulee olla valvontaviranomaisen tarkistettavissa tilalla ja 
tietoja on säilytettävä tilalla vähintään kuusi vuotta. Raportointi tulee 
soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla. 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet  

16. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat 
aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on 
ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä 
toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä 
poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. 
Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävästi ympäristövahinkojen 
torjuntalaitteita ja -tarvikkeita aina saatavilla. Pelastussuunnitelma on 
pidettävä ajan tasalla.  

Paras käytettävissä oleva tekniikka  

17. Toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista ja seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen 
tekniikan käyttöönottoon. 

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen  

18. Toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta 
on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle hyvissä ajoin. Tuotannon loppuessa tai 
keskeytyessä on varastoitu lanta toimitettava hyötykäyttöön ja muut jätteet ja 
jätevedet asianmukaiseen keräykseen. 
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Toiminnanharjoittajan on viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
lopettamista esitettävä valvontaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma 
vesiensuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan 
lopettamiseen liittyvistä toimista. 

  Päätöksen täytäntöönpano 

  Lainvoimaisuus 

Aluehallintoviraston päätöksen mukaisen toiminnan saa aloittaa, kun päätös on 
lainvoimainen. Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen 
ei haeta muutosta valittamalla.  

Korvautuvat päätökset 

Aluehallintoviraston päätös korvaa Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
25.6.2009 myöntämän ympäristöluvan (nro 47 YLO, dnro LOS-2008-Y-1334-
113).  

Päätöksen voimassaolo 

Päätös on voimassa toistaiseksi. 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluja 

Ratkaisun perustelut 

Hanke vastaa olemassa olevaan toimintaan suhteutettuna emakkojen osalta 
tuotannon hieman yli kaksinkertaistamista. Kokonaisuutena 
eläinyksikkömäärä kasvaa nykyisestä 1,32-kertaiseksi karjupaikat huomioiden. 
Toiminnan laajentaminen edellyttää uuden tuotantorakennuksen, lietesäiliön 
sekä etäsäiliön rakentamista. Hakemus on käsitelty ympäristönsuojelulain     
29 §:n mukaisesti toiminnan olennaisena muuttamisena. Aluehallintovirasto 
on ratkaisussaan ottanut huomioon ympäristönsuojelulain, jätelain ja 
luonnonsuojelulain tavoitteet ja yleiset periaatteet sekä näiden lakien ja niiden 
nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen, mitä yleisen ja yksityisen 
edun turvaamiseksi säädetään. Harkintaan ovat vaikuttaneet myös 
lupakäsittelyn aikana saadut lausunnot ja muistutus. Lähtökohtana ratkaisussa 
on ollut lupahakemus ja hakijan esittämät toimenpiteet haittojen 
vähentämiseksi sekä YVA-yhteysviranomaisen hankkeesta antama päätös.  

Toimintojen sijoittuminen on olennaista luvan myöntämisen edellytysten 
kannalta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on 
mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu 
pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Päätöksessä on 
hyväksytty hakijan esitys, jonka mukaan uusi sikalarakennus sijoittuu 
olemassa olevien sikalarakennusten yhteyteen. Toiminnan vaikutukset ovat 
kotieläintaloudelle tyypillisiä. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan 
naapuruussuhdelain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta. Eläinsuoja ei 
sijaitse pohjavesialueella. Myös laajennettu toiminta täyttää 
ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaiset edellytykset sijoituspaikan valinnalle. 



  7 (34) 
   
 

Toiminta on mahdollista järjestää siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa tai 
merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Tämän päätöksen 
mukaisesti harjoitettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n 
mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle.  

Etälietesäiliön rakentamista varten tulee hankkia lietesäiliön sijoituskunnasta 
asianmukainen rakentamisen lupa. 

Toiminta täyttää jätelain vaatimukset jätteiden määrän vähentämisestä ja 
jätteiden hyödyntämisestä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon 
pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. Toiminnassa käytetään 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisia ratkaisuja ympäristö- ja 
terveyshaittojen ehkäisemiseksi sekä parhaita käytäntöjä, joilla vähennetään 
toiminnan aiheuttamia haittoja ja niiden riskejä ympäristöön. 

Lupamääräykset huomioon ottaen toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin eikä 
se siten vaaranna Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren -
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 asetettuja 
tavoitteita. Vesienhoidon ympäristötavoitteena suunnittelukaudella          
2016– 2021 on, että vesien tilan heikkeneminen estetään ja vuoteen 2021 tai 
viimeistään vuoteen 2027 mennessä saavutetaan hyvä tila. Päätöksessä on 
määrätty rakenteiden tiiveysvaatimuksista sekä lannan käsittelystä ja 
hyödyntämisestä. Lannanlevitys korkean ja arveluttavan korkean fosforiluokan 
pelloilla on kielletty. Lisäksi lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on 
kielletty.  

Hakemuksessa ilmoitettu energiantuotantoyksikön (lämpökeskus) 
polttoaineteho on 0,7 MW. Lisäksi tilalla on pienempi 
energiantuotantoyksikkö, jonka polttoaineteho on 480 kW. Kummankin 
energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 1 megawattia, joten 
eläinsuojaa koskevan hakemuksen käsittelyssä ei sovelleta valtioneuvoston 
asetusta (1065/2017) keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten 
ympäristönsuojeluvaatimuksista.  

Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014), 
jossa on annettu yksityiskohtaiset määräykset eläinsuojatoiminnan 
harjoittamisesta siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista. 

Päätelmien soveltaminen ympäristölupaharkinnassa 

Hakemuksen mukaisella eläinmäärällä (yli 750 emakkopaikkaa ja yli 2 000 
tuotantosikapaikkaa) laitos luokitellaan ympäristönsuojelulain liitteen 1 
taulukon 1 kohdan 11 a) mukaiseksi direktiivilaitokseksi, jota koskee lain   
75– 82 §.  

Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita 
käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta 
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siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten on julkaistu 21.2.2017. Päätelmät 
koskevat hakijan yhdistelmäsikalaa.  

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa esitetty paras 
käyttökelpoinen tekniikka täyttää siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen  
BAT-päätelmien parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Käsittelyssä 
on otettu huomioon, mitä ympäristönsuojelulaissa on määrätty mm. parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjojen (BREF) sitovuudesta ja 
erityisesti, mitä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan päästörajoista on 
päätelmissä määrätty (BAT-AEL).  

Yleisissä BAT-päätelmissä on annettu vaihteluväli BAT-tekniikoiden 
mukaiselle lannassa eritetylle kokonaistypelle ja kokonaisfosforille. 
Toiminnan lannan typpi- ja fosforimäärien oletetaan sijoittuvan tälle 
vaihteluvälille, sillä tilalla on käytössä päätelmien mukainen 
ruokintamenetelmä. Eritystasoista ei ole kuitenkaan määrätty ehdottomana. 
Sen sijaan lannan kokonaistypen ja kokonaisfosforin erityksen seurannasta ja 
raportoinnista on määrätty.  

Toiminnan pääasialliset päästöt normaalitoiminnassa tai poikkeuksellisissa 
tilanteissa ovat päästöt ilmaan, maaperään ja vesiin, josta syystä erityisesti 
sellaisille toiminnoille, joissa kyseisiä päästöjä voi syntyä, on annettu 
lupamääräyksiä. 

Päätelmiä 9, 12 ja 26 ei ole sovellettu tilan sikalatuotantoon, koska toiminnasta 
ei ole osoitettu aiheutuneen haittaa herkille kohteille. Eläinsuojarakennuksia ei 
ole varustettu ilmanpuhdistusjärjestelmillä, joten päätelmä 28 ei koske tilan 
toimintaa. 

Lupamääräysten yleiset perustelut 

Lupamääräykset ovat tarpeen maaperän, pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi 
sekä lähiympäristölle aiheutuvien haju-, melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. 
Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon laitoksen sijainti, sen yhteys 
muihin toimintoihin, toiminnasta aiheutunut haitta, toiminnasta aiheutuvan 
pilaantumisen todennäköisyys, onnettomuusriski, lähialueen asutuksen ja 
taajama-alueiden läheisyys sekä ympäristönsuojelulain vaatimus käyttää 
toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

--- 

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut 

Lupamääräys 1. 

Uusi sikalarakennus rakennetaan olemassa olevien eläinsuojien yhteyteen ja 
uusi lietesäiliö sikalan läheisyyteen. Alue on maatalousvaltaista ja toiminnan 
vaikutukset ovat suureksi osaksi kotieläintaloudelle tyypillisiä. 
Ympäristönsuojelulain mukaan haitalliset ympäristövaikutukset on ehkäistävä 
ennakolta ja luvanvaraisessa toiminnassa on periaatteena, että käytetään 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa, kuten esimerkiksi lannan 
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jäähdytysmenetelmää, jolla vähennetään sikalasta aiheutuvaa hajuvaikutusta. 
Tarkempi rakennuksen suunnittelu ja sovittaminen ympäristöön ratkaistaan 
rakennusluvassa.  

Käyttöönottoilmoitus on määrätty valvonnallisista syistä. Ilmoitus voidaan 
tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti.  

Lupamääräykset 2.–4. 

Lupamääräyksillä varmistetaan, että lannan käsittelystä tilalla ei aiheudu 
haittaa ympäristölle ja että lannan käsittely tapahtuu eräiden maa- ja 
puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun 
valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta edellyttää, että tilalla, jolla kertyy lantaa 
tuotantoeläinten pidosta, tulee olla lannan varastointitila (lantala), joka 
mitoitetaan vuosittain varastoitavan lannan määrän mukaan. Riittävän suurella 
lantavarastolla lannan levitys voidaan keskittää sekä viljelyn että 
ympäristöhaittojen ehkäisyn kannalta parhaaseen aikaan. Lannan 
kuormaaminen tulee tehdä kovapohjaisella alustalla, jotta maahan joutunut 
lanta voidaan poistaa esimerkiksi koneellisesti ja siten ehkäistä ravinteiden 
huuhtoutuminen valumavesien mukana maaperään ja vesistöön.  

Sikalakiinteistöllä sijaitsevien lietesäiliöiden kattaminen estää ammoniakin 
haihtumista ilmaan ja pienentää hajuhaittoja. Lantavarastojen vuosittaisella 
tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyötytilavuuden säilyminen ja samalla 
niiden rakenteet voidaan tarkastaa silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden 
havaitsemiseksi. 

Lähimmille asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi 
on tarpeen rajoittaa myös lietteen siirtokuljetuksista ja siihen liittyvästä 
sekoittamisesta aiheutuvien hajuhaittojen esiintymistä ajallisesti.  

Hakemusasiakirjojen mukaan sikalan pesuvedet levitetään pellolle. 
Eläinsuojan yhteydessä olevan sosiaalitilan WC:n jätevesiä ei saa johtaa 
käsittelemättöminä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien 
pilaantumisvaaran vuoksi.  

Lupamääräys 5. 

Sikalassa muodostuu lietelantaa laskennallisesti 16 178 m3 vuodessa. 

Vaatimus peltoalan vähimmäispinta-alasta perustuu karjanlannan 
keskimääräiseen fosforisisältöön sekä peltoviljelykasvien keskimääräiseen 
fosforilannoitustarpeeseen ympäristöministeriön ohjeen kotieläintalouden 
ympäristönsuojelusta (1/2010) mukaisesti. 

Lannan hyödyntämisellä lannoitteena pelloilla tarkoitetaan lannan käyttöä 
siten, että peltojen ylilannoitusta ei tapahdu. Lanta on levitettävä sellaisena 
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ajankohtana, ettei suoritetusta levityksestä aiheudu ravinteiden 
huuhtoutumisriskiä. Tästä syystä lannan syyslevitystä on rajoitettu. 

Lannan levitysala perustuu lannan keskimääräiseen fosforisisältöön sekä 
peltoviljelykasvien keskimääräiseen fosforilannoitustarpeeseen siten, että 
levitettävä lantamäärä mitoitetaan todellisen tarpeen mukaan ottaen huomioon 
viljeltävä kasvi, maaperä ja saavutettu keskimääräinen satotaso. Lannan 
ravinnesisältö on tunnettava, jotta vastaanottavat tilat voivat ottaa huomioon 
lannan sisältämät ravinteet lannoitussuunnitelmissaan ja siten ehkäistä myös 
vesien pilaantumista. Levityksestä aiheutuva hajuhaitta on kestoltaan 
lyhytaikaista ja sitä voidaan vähentää suorittamalla multaus mahdollisimman 
nopeasti. Lannan käsittelystä ja levityksestä aiheutuvaa haittaa voidaan 
vähentää välttämällä levitystä sellaisina ajankohtina, jolloin siitä aiheutuisi 
ilmeistä haittaa. Levittämällä lanta pääsääntöisesti keväällä ennen kylvöä ja 
kesantopellolle vasta välittömästi ennen kylvöä tai nurmen perustamista ja 
jättämällä peltojen viereisten vesistöjen rannoille, lasku- ja valtaojien varsille 
sekä talousvesikaivojen ympärille suoja-alueet voidaan ravinteiden pääsyä 
pinta- ja pohjavesiin ehkäistä. Suoja-alueen leveys määräytyy käytetyn lannan 
levitystekniikan ja monivuotisen kasvillisuuden peittämän suojakaistan 
leveyden perusteella. Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja 
lähteiden ympärille on jätettävä maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta 
ja maalajista riippuen vähintään 30–100 metrin levyinen vyöhyke, jota ei 
lannoiteta lannalla tai orgaanisilla lannoitevalmisteilla. Lannan käyttö 
lannoitteena luokitelluilla pohjavesialueilla aiheuttaa riskin pohjavesien 
pilaantumisesta. Siksi lannan käyttö luokitellulla pohjavesialueella olevilla 
pelloilla on kielletty.  

Lupamääräys 6. Yhdistelmäsikalan ammoniakkipäästölle on asetettu 
siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen parhaita käytettävissä olevia tekniikoita 
(BAT) koskevien päätelmien vaatimuksen tasoiset raja-arvot 
ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti. Ammoniakkipäästön 
minimoimiseksi myös lannassa eritetyn kokonaistypen määrän oletetaan 
olevan BAT-päätelmän (BAT 3) mukainen. Määräys toiminnan 
ammoniakkipäästön mahdollisesta rajoittamistarpeesta on annettu, koska 
sikalan ammoniakkipäästöstä ei ollut käytettävissä määritettyä tietoa 
hakemusasiakirjoissa.  

--- 

Lupamääräykset 12.–14. 

Päätöksessä edellytetyn seurannan ja asetettujen päästövaatimusten 
seuraamiseksi ja vaatimusten noudattamisen valvomiseksi on annettu 
tarpeellisiksi katsotut lupamääräykset. 

BAT-päätelmissä on typen ja fosforin eritykselle raja-arvot, joiden rajoissa 
toimimalla rehun hyväksikäyttöaste sekä päästöriski pysyvät vähintään 
kohtuullisella tasolla ja mikä myös huomattavasti edesauttaa 
ammoniakkipäästötasoon pääsemistä. Tuotannossa lannassa eritetyn 
kokonaistypen vaihteluväli on emakoilla porsaineen 17,0–30,0 kg 
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N/eläinpaikka/vuosi, vieroitetuilla porsailla 1,5–4,0 kg N/eläinpaikka/vuosi ja 
lihasioilla 7,0–13,0 kg N/eläinpaikka/vuosi ja kokonaisfosforin vaihteluväli on 
emakoilla porsaineen 3,93–6,55 kg P/eläinpaikka/vuosi, vieroitetuilla porsailla 
0,52–0,96 kg P/eläinpaikka/vuosi ja lihasioilla 1,53–2,36 kg 
P/eläinpaikka/vuosi. Edellä mainittu fosforiarvo vastaa päätelmässä esitettyä 
emakoilla porsaineen 9,0–15,0 kg P2O5/eläinpaikka/vuosi, vieroitetuilla 
porsailla 1,2–2,2 kg P2O5/eläinpaikka/vuosi ja lihasioilla 3,5–5,4 kg 
P2O5/eläinpaikka/vuosi arvoa. P2O5-luvut on muunnettu fosforiksi (P) 
kertoimella 0,44.  

Ilmaan vapautuvan ammoniakkipäästöjen tarkkailemisesta on määrätty BAT 
25 -päätelmän mukaisesti. Jos ammoniakkipäästöjä mitataan, mittauksia ei 
tarvitse toistaa vuosittain. Massataseeseen perustuvaa arviota varten on 
julkaistu ammoniakkipäästölaskuri ympäristöhallinnon verkkosivuilla.  

Määräyksen mukaiset tarkkailuun tehtävät muutokset on delegoitu 
tavanomaisen käytännön mukaisesti valvontaviranomaiselle. 
Aluehallintovirasto voi muuttaa tarkkailumääräyksiä, jos ympäristölupaa 
muutetaan hakemuksesta. 

Lupamääräys 15. 

Kirjanpitoa ja raportointia koskeva määräys on tarpeen toiminnan valvonnan 
järjestämiseksi ja ympäristövaikutusten toteamiseksi. Toiminnasta saamiensa 
tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata luvassa annettujen 
määräysten noudattamista. Lannan levitysalojen ja jatkokäsittelyyn 
toimitusmäärien kirjaamisella ja raportoimisella varmistetaan, että käytössä 
olevat lannankäsittelyt ovat aina riittävät suhteessa toiminnassa muodostuvan 
lannan määrään. Myös jätelain mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolo- 
ja kirjanpitovelvollisuus. Ammoniakkipäästöjen raportointivelvollisuus 
perustuu IPPC-direktiivin 96/61/EY nojalla annettuun EU:n komission 
päätökseen 166/2006. 

Kirjanpidon tulee sisältää myös BAT-päätelmän 29 mukaisten 
prosessimuuttujien (veden, sähköenergian, polttoaineiden ja rehun kulutus) 
tarkkailua koskevat tiedot. 

Lupamääräys 16. 

Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle 
tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua 
poikkeuksellisen suurta haittaa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lietesäiliön 
rikkoutuminen, tulipalo ja öljyvahinko. Hätäkeskukseen tehtävän ilmoituksen 
lisäksi vahingosta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaisille. 
Vahinkotilanteessa voidaan haittoja vähentää asianmukaisella 
torjuntakalustolla. Tilan pelastussuunnitelma tulee päivittää laajennuksen 
yhteydessä. 
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Lupamääräys 17.  

Ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on periaatteena, 
että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Luvan saajan on oltava 
riittävästi selvillä toimintansa aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten 
vähentämismahdollisuuksista ja seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
kehittymistä toimialallaan. 

---    

Vastaus lausuntoihin ja muistutuksiin 

Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon 
ratkaisussa ja lupamääräyksissä sekä niiden perusteluissa ilmenevällä tavalla. 
Sikalatoiminnan hajuhaittoja vähennetään varustamalla uuden rakennuksen 
lietekuilut lietteen ammoniakkipäästöjä vähentävällä jäähdytysjärjestelmällä ja 
kattamalla sikalakiinteistöllä sijaitsevat lietesäiliöt vähintään kelluvalla 
katteella.  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

Muutoksenhakija on vaatinut, että päätös kumotaan ja hakemus hylätään. 
Perusteluina vaatimuksilleen muutoksenhakija on esittänyt muun ohella 
seuraavaa:  

Asiassa ei ole käsitelty Aurajoen ja sen valuma-alueen tilannetta. Osa tilan 
pelloista rajoittuu Aurajokeen ilman suojakaistoja tai jopa tulvat nousevat 
pelloille. Hanke lisää Saaristomeren ja Aurajoen valuma-alueen kuormitusta. 
Päätöksessä ei ole kielletty lietteen levitystä pelloille, joilla on korkea 
fosforiarvo. Peltojen sijaintia suhteessa Aurajokeen ei ole esitetty, eikä 
myöskään korkean fosforiluvun peltojen osuutta.  

Riski lietealtaiden hajoamisesta tai muu lietteen valuminen Aurajokeen on 
jätetty käsittelemättä, vaikka Aurajoella on muutenkin merkittävä 
fosforikuormitus Turun edustalle ja koko Saaristomerelle. Asiassa olisi tullut 
käyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.  

Hankkeen laskennalliset eläinmäärät eivät vastaa todellisuutta eivätkä 
viranomaiset pysty valvomaan lupaehtojen täyttämistä. Mikäli emakkomäärä 
yli kaksinkertaistuu ja muu eläinmäärä pysyy samana, laskelma ei voi täsmätä 
edes teoreettisesti. Hankkeen eläinmääriä ei voida arvioida luotettavasti ilman 
tietoa esimerkiksi 12 kuukauden todellisesta eläinmäärästä. Eläinmäärä 
vaikuttaa olennaisesti lantamääriin ja fosforikuormitukseen. 
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Hakemuksessa on viitattu ajoittaisiin hajuhaittoihin. Muutoksenhakija 
hyväksyy levityksen aikaisen hajuhaitan, mutta muutoksenhakijan 

käytäessä hajuhaitta on merkittävä vuodenajasta 
riippumatta. Hajuhaitta tulee haittaamaan muutoksenhakijan tilan käyttöä 
muun muassa mahdollisen vapaa-ajan rakennuksen ja 

 osalta sekä alentamaan tilan arvoa 
myyntitilanteessa. Nykyiset toimenpiteet vanhallakaan eläinmäärällä eivät 
näin ollen ole riittävät.  

Päätöksen mukaan (s. 3) hanke sijoittuu olemassa olevan tilakeskuksen 
yhteyteen eikä nykyisestä toiminnasta ole tullut ilmoituksia tai valituksia 
valvontaviranomaiselle. Väitteet eivät pidä paikkaansa, mikäli lietesäiliö 
sijoitetaan 200 metrin etäisyydelle tilakeskuksesta täysin irralleen 
kokonaisuudesta. Valituksen jättämiseen mennessä hajuhaitasta on valitettu 
viranomaisille.  

Vasta päätöksestä on selvinnyt, ettei  tulevaa 
2 415 m3 lietesäiliötä kateta. Tämä on täysin ristiriidassa parhaiden 
mahdollisten tekniikoiden tavoitteen kanssa. Katettujen lietesäiliöidenkin 
osalta hajuhaitta on ympärivuotinen ja kattamaton lietesäiliö 
muutoksenhakijan tilan vieressä vie kiinteistön arvon. 

 tulee mahdottomaksi 
, koska kattamattomasta lietesäiliöstä tuleva 

 tehokkaasti. Lisäksi lietteen haju tarttuu. 
Kaikki tuuli- ja ilmastomallinnukset puuttuvat.  

Muutoksenhakija ei ole voinut ottaa lietesäiliön sijaintia huomioon 
muistutuksessaan, koska alkuperäistä hakemusta on 8.3.2021 täydennetty 
karttaliitteellä vasta muistutusten jättöajan jälkeen. Tämä on 
muutoksenhakijan oikeusturvan kannalta erittäin merkittävä asia. 
Alkuperäisessä kuulutuksessa on viitattu hakemukseen liitettyyn 
asemapiirrokseen, jota ei ole liitetty kuulutukseen. Prosessilla ei ole 
merkitystä, mikäli hakija saa olla esittämättä tärkeitä asiaan liittyviä asioita tai 
täydentää niitä jälkikäteen. Osoitteessa, jossa kuulutetut asiakirjat on julkaistu, 
ei edelleenkään ole lisättyä karttaliitettä.  

Prosessin tavoitteena on saada ”hivutettua” toiminta jatkuvaksi ilman 
lakisääteisten arviointien tekemistä. Muutoksenhakija on vaatinut, että 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee noudattaa 
täysimittaista YVA-menettelyä tämän teollisen mittakaavan hankkeen osalta 
sekä kokonsa että vaikutuksiensa vuoksi. Vaikutuksista merkittävä osa on 
sivuutettu tai muuten jätetty käsittelemättä hakemuksessa. Muita 
ympäristöhaittoja kuten lämmitysjärjestelmän aiheuttamia päästöjä ei ole 
analysoitu lainkaan. Hakemuksessa ei ole selvitetty vallitsevia tuuliolosuhteita 
tai tehty mittauksia, joita normaalissa yritysmittakaavan kohteissa 
vaadittaisiin.  

Toiminnanharjoittaja saa toiminnasta koituvat hyödyt itselleen, mutta 
 muutoksenhakija joutuu ottamaan haitat ilman korvausta. 
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Hakemuksen käsittely on tehty ilman tarvittavia käyntejä tai tutustumista 
vallitseviin olosuhteisiin, mikä ei täytä hyvän hallintomenettelyn vaatimuksia.  

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut muun ohella 
seuraavaa:  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisesta. Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 25.1.2021 antanut 
päätöksen Lehtimäen tila Oy:n yhdistelmäsikalan laajentamishankkeesta. 
Päätöksessä todetaan, että hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. 

Valituksessa on esitetty muun muassa, että osa Lehtimäen tila Oy:n pelloista 
rajoittuu Aurajokeen siten, että niissä ei ole suojakaistoja ja tulvat nousevat 
pelloille ja että päätöksessä ei ole myöskään kielletty lietteen levitystä 
pelloille, joilla on korkea fosforiarvo jo nyt. Lisäksi riski lietealtaiden 
hajoamisesta tai muu lietteen valuminen Aurajokeen, on valituksen mukaan 
jätetty käsittelemättä. 

Aluehallintovirasto on todennut, että eläinsuojan ympäristölupa koskee 
eläintenpitoa tuotantorakennuksissa. Eläinsuojaan kuuluu toiminnallisesti 
myös eläinten tuottaman lannan varastointi. Lannan levitys eläinsuojan 
lähialuetta kauemmille pelloille ei kuulu luvanvaraiseen toimintaan. 
Toiminnan harjoittamista koskee valtioneuvoston asetus (1250/2014) eräiden 
maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista, jossa on 
annettu määräykset muun muassa lannan varastoinnista ja levityksestä.  

Ympäristölupapäätöksessä on määrätty rakenteiden tiiveysvaatimuksista sekä 
lannan käsittelystä ja hyödyntämisestä. Lupamääräyksen 5 mukaan 
toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti käytettävissä lannan levitykseen 
soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden riittävästi siten, että lantaa ja pesuvesiä 
ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille eikä arveluttavan korkeille pelloille. 
Lantaa ei saa myöskään levittää vedenottamoiden suoja-alueille eikä 
luokitelluille pohjavesialueille. Jokien rannoilla ja jokiin laskevien ojien 
varsilla sijaitseville tulvaherkille pelloille lantaa saa levittää vasta kevättulvien 
kuivuttua. Lannan syyslevitys tulvaherkille pelloille on kielletty.  

Hakemusasiakirjoihin on liitetty kymmenen lannan vastaanottamissopimusta, 
jotka koskevat 553 hehtaarin peltoalaa Pöytyän kunnassa sekä Salon ja 
Huittisten kaupungeissa. Lisäksi on esitetty, että lannanlevitykseen on 
käytettävissä noin 230 hehtaaria omaa peltoa ja noin 40 hehtaaria 
vuokrapeltoa. Luvan mukaiselle enimmäiseläinmäärälle (912 emakkoa, 3 199 
lihasikaa ja 4 karjua) on oltava käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa 
peltoa vähintään 694 hehtaaria. Esitetty levitysala on riittävä. 
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Lisäksi on määrätty, että toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan 
toiminnasta. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella valvontaviranomainen 
voi seurata luvassa annettujen määräysten noudattamista. Lannan levitysalojen 
kirjaamisella ja raportoimisella varmistetaan, että käytössä olevat 
lannanlevitysalat ovat aina riittävät suhteessa toiminnassa muodostuvan lannan 
määrään.  

Lupamääräyksen 2 mukaan lanta, pesuvedet ja jätevedet on varastoitava 
vesitiiviistä materiaalista tehdyissä varastoissa. Myös eläinsuojarakennusten 
pohjarakenteiden on oltava vesitiiviitä. Lietesäiliöt mitoitetaan 12 kuukauden 
aikana kertyvälle lantamäärälle. Lantavarastot on tyhjennettävä perusteellisesti 
vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava lantavarastojen kunto ja 
havaitut puutteet on korjattava välittömästi. Rakenteiden ja laitteiden on 
lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen ja kuljetusten aikana pääse 
tapahtumaan vuotoja.  

Lupamääräyksen 16 mukaan mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista 
tilanteista, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua 
poikkeuksellisen suurta haittaa, on ilmoitettava välittömästi 
valvontaviranomaisille. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lietesäiliön 
rikkoutuminen, tulipalo ja öljyvahinko. Toiminnanharjoittajan on heti 
ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai 
vähentämiseksi. Vahinkotilanteessa voidaan haittoja vähentää asianmukaisella 
torjuntakalustolla, joten ympäristövahinkojen torjuntalaitteita ja -tarvikkeita on 
vaadittu olevan tilalla aina saatavilla. Myös tilan pelastussuunnitelma tulee 
päivittää laajennuksen yhteydessä.  

Valituksessa on esitetty, että hankkeen laskennalliset eläinmäärät eivät vastaa 
todellisuutta. Aluehallintovirasto on todennut, että päätöksen eläinmäärät ovat 
hakemuksen mukaisia. Hanke vastaa olemassa olevaan toimintaan 
suhteutettuna emakkojen osalta tuotannon hieman yli kaksinkertaistamista. 
Kokonaisuutena eläinyksikkömäärä kasvaa nykyisestä 1,32-kertaiseksi. 
Asiakirjojen mukaan noin puolet tuotetuista porsaista kasvatetaan lihaksi tilan 
omassa lihasikalassa ja loput toimitetaan välitysporsaina loppukasvatukseen 
muille tiloille.  

Valituksessa on esitetty, että hajuhaitta on merkittävä vuodenajasta 
riippumatta. Lisäksi tuodaan esille päätöksen kertoelmaosiossa esitettyjä 
asioita, joiden todetaan olevan virheellisiä. 

Aluehallintovirasto on todennut, että kertoelmaosio koostuu hakijan 
esittämistä tiedoista. Ympäristölupapäätöksen ratkaisuosiossa esitetään 
aluehallintoviraston ratkaisu ja toiminnalle annetut lupamääräykset. 

Lehtimäen tila Oy:n hankealue on maatalousvaltaista ja toiminnan vaikutukset 
ovat suureksi osaksi kotieläintaloudelle tyypillisiä. Uusi sikalarakennus 
rakennetaan olemassa olevien eläinsuojien yhteyteen ja uusi lietesäiliö sikalan 
läheisyyteen. Tarkempi rakennusten suunnittelu ja sovittaminen ympäristöön 
ratkaistaan rakennusluvassa. 
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Aluehallintovirasto on määrännyt lupamääräyksessä 2, että sikalatoiminnan 
hajuhaittoja vähennetään varustamalla sikalarakennusten lietekuilut lietteen 
ammoniakkipäästöjä vähentävillä jäähdytysjärjestelmillä. Yhdistelmäsikalan 
ammoniakkipäästölle on asetettu lupamääräyksessä 6 siipikarjan tai sikojen 
tehokasvatuksen parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien 
päätelmien vaatimuksen tasoiset raja-arvot. Lupamääräyksen 2 mukaan 
sikalakiinteistöllä sijaitsevissa lietesäiliöissä tulee olla säiliön altapäin täyttöä 
varten tarpeelliset rakennelmat ja laitteet. Lisäksi sikalakiinteistöllä sijaitsevat 
lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella sekä pitää katettuina 
työteknisten syiden edellyttämiä ajankohtia lukuun ottamatta. Lähimmille 
asuinkiinteistöille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi on 
aluehallintovirasto rajoittanut myös lietteen siirtokuljetuksista ja siihen 
liittyvästä sekoittamisesta aiheutuvien hajuhaittojen esiintymistä ajallisesti.  

Valituksessa todetaan, että alkuperäistä hakemusta on täydennetty uuden 
lietesäiliön sijoitusta koskevalla karttaliitteellä 8.3.2021, vaikka muistutusten 
jättöaika oli sitä ennen. Kuulutuksessa viitattiin hakemukseen liitettyyn 
asemapiirrokseen, jota ei kuitenkaan ole liitetty kuulutukseen. 

Aluehallintovirasto on todennut, että asiakirjat Lehtimäen Tila 
ASEMAPIIRROS 630 x 600, Lehtimäen Tila ympäristölupahakemus kartat 
06_2020 päivitetty 12_2020 ja Lehtimäen Tila lietesäiliö kotona asemapiirros 
uusi paikka 12_2020 ovat olleet nähtävillä lupatietopalvelussa kuulutuksen 
(20.1.- 26.2.2021) aikana (lisätty lupatietopalveluun 20.1.2021).  

Aluehallintovirastoon 8.3.2021 toimitetun korjatun karttaliitteen sivulla 2 
(Lehtimäen Tila ympäristölupahakemus kartat 06_2020 päivitetty 03_2021) 
näkyy uuden sikalakiinteistöllä Lehtimäki 636-428-1-80 sijaitsevan 
lietesäiliön suunniteltu sijaintipaikka, joka on aikaisemmassa 
lupatietopalvelussa julkaistussa karttaliitteessä sivulla 2 ilmoitettu 
virheellisesti sijaitsevan kiinteistöllä Kolikko 636-428-1-24 (Lehtimäen Tila 
ympäristölupahakemus kartat 06_2020 päivitetty 12_2020).  

Korjattu karttaliite on liitetty 15.4.2021 annettuun ympäristölupapäätökseen. 

Aluehallintovirastolla ei ole muuta lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen 
päätöksen ratkaisussa ja sen perusteluissa on sanottu. 

Pöytyän kunta on ilmoittanut, että se ei anna vastinetta asiassa.  

Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on ilmoittanut, että se ei 
anna vastinetta asiassa.  

Pöytyän kunnan terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että se ei anna 
vastinetta. Asiassa ei ole ilmennyt mitään uutta eikä 
terveydensuojeluviranomaisella ole päätökseen huomautettavaa.  

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
vastineessaan todennut muun ohella seuraavaa:  
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Valituksessa on tuotu esille, että "hankkeen laskennalliset eläinmäärät eivät 
vastaa todellisuutta eivätkä viranomaiset pysty valvomaan lupaehtojen 
täyttämistä." Lisäksi todetaan, että "Suunnitelmasta puuttuu historia siitä, 
miten eläinmäärä on tällä hetkellä todellisuudessa ollut esimerkiksi 12 kk 
aikana. Ilman tätä tietoa hankkeen eläinmääriä ei voi arvioida luotettavasti." 

Ympäristöluvan valvontaviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-
keskus seuraa valvontakohteita suunnitelmallisesti vuosittain toimitettavien 
vuosiraporttien perusteella sekä tekemällä valvontakohteisiin säännöllisesti 
määräaikaistarkastuksia, joissa tarkastellaan ympäristöluvan ja sen 
lupamääräysten noudattamista tarkemmin. Määräaikaistarkastusten tiheys 
määräytyy laitoksen riskinarvioinnin perusteella muodostuneen 
valvontaluokan mukaisesti. Lehtimäen tila Oy:llä määräaikaistarkastus 
tehdään kolmen vuoden välein. Lisäksi ELY-keskus tekee reaktiivista 
valvontaa esimerkiksi häiriöilmoitusten, muiden poikkeuksellisten tilanteiden 
tai yleisöilmoitusten johdosta. Sikaloiden osalta eläinmäärät voidaan 
tarvittaessa tarkistaa sikarekisteristä. Kyseisessä tapauksessa on katsottu, että 
eläinmääriä ei ole ollut tarvetta tarkistaa sikarekisteristä, koska 
toiminnanharjoittajan raportteja on pidetty luotettavina.  

Lehtimäen tila Oy:n eläinmäärä on ympäristöluvan valvontaviranomaiselle 
raportoitujen tietojen perusteella viime vuosina hieman ylittänyt tilan 
voimassa olevassa ympäristöluvassa sallitun eläinmäärän eli 400 emakkoa ja  
3 199 lihasikaa. Lehtimäen tila Oy on raportoinut eläinmääriä vuosilta     
2017–2020 seuraavasti: 460 emakkoa ja 3 199 lihasikaa (vuosi 2020), 450 
emakkoa ja 3 199 lihasikaa (vuosi 2019), 450 emakkoa ja 3 199 lihasikaa 
(vuosi 2018) sekä 480 emakkoa ja 3 250 lihasikaa (vuosi 2017). Näistä suurin 
ylitys on tapahtunut vuonna 2017, jolloin eläinmäärän ylitys luvanmukaiseen 
eläinmäärään on ympäristönsuojelulain liitteen 3 mukaisilla 
eläinyksikkökertoimilla laskettuna ollut 6,11 % (luvanmukainen 
kokonaiseläinyksikkömäärä vrs. toteutunut kokonaiseläinyksikkömäärä). 
Valvontaviranomainen on kiinnittänyt huomiota tilan eläinmääriin jo 
määräaikaistarkastuksella 14.10.2016, jolloin on todettu, että tilan eläinmäärä 
ylittää ympäristöluvassa sallitun enimmäiseläinmäärän. Tarkastuksella on 
sovittu, että ympäristölupa tarkistetaan myös eläinmäärien osalta samalla kun 
lupa tullaan tarkistamaan siipikarjan ja sikojen tehokasvatuksen                
BAT-päätelmien vuoksi. Varsinais-Suomen ELY-keskus on edellyttänyt 
4.7.2018 tekemällään päätöksellä (VARELY/1849/2016) 
ympäristönsuojelulain 29 ja 80 §:ien perusteella, että Lehtimäen tila Oy:n tulee 
jättää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemus ympäristöluvan 
muuttamiseksi.  

Valituksessa on tuotu esille toiminnasta muodostuneet hajuhaitat. 
Ensimmäinen ilmoitus Lehtimäen tila Oy:n toimintaa koskevasta hajuhaitasta 
on saapunut ELY-keskukselle 24.5.2021. ELY-keskus on antanut Lehtimäen 
tila Oy:n ympäristölupahakemuksesta lausunnon 25.2.2021, joten lausuntoa 
annettaessa ei koettu hajuhaitta ole ollut ELY-keskuksen tiedossa. 

Valituksessa on todettu, että tilalle rakennettavaa uutta lietesäiliötä ei kateta, 
mikä on valituksen jättäjän mukaan ristiriidassa "parhaiden mahdollisten 
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tekniikoiden tavoitteen kanssa". Päätöksessä nro 102/2021 on edellytetty 
lietesäiliöiden kattamista vähintään kelluvalla katteella (lupamääräys 2). 
Siipikarjan ja sikojen tehokasvatuksen parhaita käytettävissä olevia tekniikoita 
(BAT) koskevissa päätelmissä vaaditaan lietelantasäiliöille vähintään kelluvaa 
katetta, joten lupamääräys on BAT-päätelmien mukainen. 

Valituksessa on todettu, että hankkeeseen tulisi soveltaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen YVA-
yhteysviranomainen on tehnyt hankkeesta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn soveltamistarpeen arvioinnin. YVA-yhteysviranomaisen 
25.1.2021 antaman päätöksen mukaan Lehtimäen tila Oy:n suunnittelemaan 
sikalatoiminnan laajentamishankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä. 

Muilta osin Varsinais-Suomen ELY-keskus on viitannut Lehtimäen tila Oy:n 
ympäristölupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamaansa 
lausuntoon 25.2.2021. 

Lehtimäen tila Oy on vastineessaan todennut muun ohella seuraavaa:  

Muutoksenhakija on väittänyt, että toiminnanharjoittajat viljelevät peltoja 
ilman suojakaistoja. Muutoksenhakija on väittänyt myös, että luvassa ei 
kielletä lietteen levitystä pelloille, joissa fosforiarvo on jo korkea. Nämä 
molemmat väitteet ovat epätosia. Aluehallintoviraston lupamääräyksissä 
(kohta 5 lannan hyödyntäminen) on määräyksiä sekä tulvaherkille pelloille 
lannan levittämisestä ja on myös maininta, että lantaa ei levitetä 
fosforiluokaltaan korkeille ja arveluttavan korkeille pelloille.  

Lehtimäen tila Oy:llä on viljelyksessä 273,89 hehtaaria. Tästä erilaisina heinä- 
ja apilasiemennurmina sekä suojakaistoina on 50,79 hehtaaria. Lopusta pinta-
alasta 0,15 hehtaaria on kynnettynä, koska sille perustetaan keväällä 2022 
kukkamaa pölyttäjien ja ohikulkijoiden iloksi. Nyt syksyllä on 222,95 
hehtaaria kylvetty syysrukiille, syysohralle, syysvehnälle ja syysrapsille. 
Muutoksenhakijoiden viljelypinta-alasta 99,95 % on kasvipeitteisenä ympäri 
vuoden. Kasvipeitteisyyden vaaliminen otetaan vakavasti.  

Lehtimäen tila Oy toimittaa valvontaviranomaisena toimivalle                   
ELY-keskukselle vuosittain ilmoituksen toteutuneista eläinmääristä. Tilan 
eläinmäärä ja tuotantotapa selitetään ympäristölupapäätöksen sivulla 4 
(tuotanto ja tuotteet): ”tilan tuotantosuunta on yhdistelmäsikala, jossa noin 
puolet tuotetuista porsaista kasvatetaan lihaksi omalla tilalla ja loput 
toimitetaan välikasvatusvaiheen kautta muille kasvatustiloille”. Lisääntyvä 
porsastuotanto myydään muualle loppukasvatukseen, joten tilalla kasvatettujen 
lihasikojen määrä ei muutu. Hakemuksessa esitetty eläinmäärän laskentatapa 
on sikalatoiminnan yleisen käytännön mukainen. Hakemuksessa oleva 
laajennus koskee emakoiden määrää, ei lihasikoja.  

Muutoksenhakija on väittänyt valituksessaan, että toiminnasta aiheutuva 
hajuhaitta hänen kiinteistöllään on jo nyt merkittävä vuodenajasta riippumatta. 
Tämä väite on epätosi. Vastineen liitteenä on taulukko toiminnanharjoittajien 
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tekemästä hajuhaittojen omavalvonnasta, ja todettakoon tässä, että ainoastaan 
lietteen sekoituksen ja peltolevityksen aikana on muutoksenhakijan 
tarkoittamalla kiinteistöllä ollut havaittavissa lievää hajuhaittaa. Näistä 
aiheutuva hajuhaitta on ollut kestoltaan lyhytaikaista ja toiminnan luonteen 
mukaista. Muulloin hajua ei ole ollut havaittavissa.  

Rakennusten ja uuden lietesäiliön sijoituksessa toiminnanharjoittajat ovat 
pyrkineet minimoimaan hajuhaittaa lähimpiin pysyviin asuinkiinteistöihin                  

. Lähimpään kiinteistöön 
 on matkaa noin 200 metriä. Kiinteistö  on 

Lehtimäen tila Oy:n omistuksessa. 

Uuden lietesäiliön kattamisesta toiminnanharjoittajat ovat todenneet, että 
lupamääräyksissä on määrätty kattamaan säiliö vähintään kelluvalla katteella. 

Hankkeen asemapiirros on sisältynyt hakemukseen ja ollut nähtävillä 
aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa kuulemisen 
yhteydessä. Tämän perusteella väite muotovirheestä tulee ohittaa 
perusteettomana. 

Sikalan ympäristö on Loimaan seudun, Turun seudun Kehyskuntien, 
Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa merkitty maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Lehtimäen tila Oy:n sikalatoiminta on 
normaalia tämän alan toimintaa. Väitetty hajuhaitta metsäkiinteistölle ja siitä 
aiheutuva vaade ympäristöluvan hylkäämiseksi on kohtuuton. 

Näiden seikkojen perusteella toiminnanharjoittajat ovat vaatineet valituksen 
hylkäämistä kokonaisuudessaan. 

Muutoksenhakija on vastaselityksessään todennut muun ohella seuraavaa:  

Asia tulee palauttaa uudelleen käsittelyyn, koska eläinmääriä ei ole ylityksistä 
huolimatta vahvistettu viranomaisen toimesta. Lupaehtojen vastaista toimintaa 
ei tule palkita uudella luvalla, erityisesti koska YVA-arviointia ei ollut 
viranomaisten mukaan myöskään suoritettava. Toiminnanharjoittaja on 
antanut viranomaisille väärää tietoa rakennettavan lietesäiliön osalta. Pöytyän 
kunta on myöntänyt lietesäiliölle toimenpideluvan 26.10.2020 noin 200 metrin 
etäisyydelle tilakeskuksesta ja 
kuulematta  

Ympäristöluvan perusteluissa ei mainita lupamääräyksissä mainittuihin 
laitteisiin liittyvistä riskeistä, jotka epäkuntoon mennessään voivat aiheuttaa 
pitkäaikaisen maa-aineksen ja jokialueen saastumisen.  

ELY-keskus on ottanut huomioon sille toimitetuista valituksista vain 
ensimmäisen, hajuhaittaa koskevan valituksen. Hakijan omavalvonnalla ei ole 
todistusvoimaa. Myös muutoksenhakijan perheenjäsen on tehnyt havaintoja 
voimakkaasta hajusta muutoksenhakijan tilalla, joka sijaitsee 

.  
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Lannanlevityksen osalta viranomaisilta on jäänyt ottamatta huomioon se, että 
lantaa ei levitetä koko käytössä olevalla alalle tasaisesti, vaan lietettä saatetaan 
levittää esimerkiksi 40 m3 hehtaarille samalla kertaa, jolloin vaikutukset 
vesistöön ovat aivan erilaiset. Myös syys- ja kevätlevityksillä on omat huonot 
puolensa, jolloin vesistövaikutukset saattavat olla paikallisesti hyvin 
massiivisia ja varmasti vaikuttavat Aurajoen tilaan sekä purkautuessaan 
Turussa saaristomereen. Lietteen lisäksi kylvön yhteydessä sijoitetaan 
nopeavaikutteista typpeä, joka sateiden sattuessa valuu jokeen. Viranomaiset 
eivät ole analysoineet Aurajoen virtaamia eikä ravinnepäästöjen suhteellista 
lisääntymistä jokeen, jonka virtaus saattaa keväällä olla joko todella pieni tai 
todella suuri ravinteiden lähtiessä liikkeelle. 

Hakemuksesta ei ilmene, miten hanke edistää esimerkiksi Saaristomeren 
pintavesien toimenpideohjelman toteutumista. Hakemuksessa ei ole käsitelty 
tilalla tapahtuneita muutoksia, joilla on vaikutusta vesistön tilaan, muun 
muassa massiiviset pelto-ojien poistamiset ja korvaamiset putkituksilla tulevat 
nostamaan merkittävästi virtaamia joessa, eivätkä ojat entiseen tapaan pidätä 
pintavesiä tai kiintoainesta. Virtaaman kasvut on havaittu tutkimuksissa 
merkittäviksi tekijöiksi joen tilan huonontumisessa. Ympäristöluvan ehtoihin 
pitää lisätä kosteikkojen rakentamiset sekä virtaamien vähentäminen, jolloin 
ravinnepäästöt saadaan edes osittain kuriin. Aurajoen erityispiirteitä Pöytyällä 
ja Oripäässä ja sitä että se laskee suoraan Saaristomereen ei ole huomioitu 
hakemuksessa eikä luvassa.  

Viranomaiset eivät ole tutustuneet lainkaan tilan ympäristöön katselmuksella, 
jolloin olisi havaittu esimerkiksi vastaselityksen kuvissa esiintyvät asiat.  

Lehtimäen tilan hakemuksesta puuttuvat täysin esimerkiksi vesien tilan 
analyysit. Ravinnepäästöjen luvut löytyvät ainoastaan YVA-dokumentaatiosta, 
eikä niitä löydy ympäristölupahakemuksesta lainkaan.  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.   

Perustelut 

Kuuleminen ympäristölupahakemuksesta 

Ympäristönsuojelulain 44 §:n 2 momentin mukaan hakemusasiakirjat on 
pidettävä nähtävillä vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen 
kunnissa. Lisäksi valtion ympäristölupaviranomaisen on julkaistava 
internetsivuillaan yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja 
mahdollisuuksien mukaan hakemuksen muu keskeinen sisältö. Kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen on tiedotettava hakemuksen sisällöstä 
internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan.  
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Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä kuulutuksesta ja sen julkaisemisesta sekä muusta 
lupahakemusta koskevasta tiedottamisesta.  

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, 
ympäristönsuojeluasetus) 11 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksesta on 
kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty. 
Lupahakemusta ja ilmoitusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi 
ainakin: 1) asian luonne; --- 3) kuvaus toiminnasta; 4) toiminnan 
sijoittamispaikka; 5) tiedot olennaisista päästöistä ja syntyvistä jätteistä; --- 

Muutoksenhakijan mukaan alkuperäisessä kuulutuksessa on viitattu 
hakemukseen liitettyyn asemapiirrokseen, jota ei ole liitetty kuulutukseen. 
Muutoksenhakija ei ole valituksessa esittämänsä mukaan voinut ottaa 
lietesäiliön sijaintia huomioon muistutuksessaan, koska alkuperäistä 
hakemusta on 8.3.2021 täydennetty karttaliitteellä vasta muistutusten jättöajan 
jälkeen. Osoitteessa, jossa kuulutetut asiakirjat on julkaistu, ei edelleenkään 
ole lisättyä karttaliitettä. Vasta päätöksestä on selvinnyt, ettei 

 2 415 m3 lietesäiliötä kateta. 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuskuulutuksessa on mainittu muun ohella, 
että toiminta sijaitsee Pöytyän kunnassa kiinteistöllä Lehtimäki 636-428-1-80 
ja että hakemuksen mukaiseen toimintaan liittyy nykyisen 
eläinsuojakokonaisuuden laajentaminen olemassa olevien sikalarakennusten 
yhteyteen purkamalla yksi vanha sikalarakennus ja sijoittamalla uusi sen tilalle 
hakemukseen liitetyn asemapiirroksen mukaisesti. Edelleen kuulutuksessa on 
mainittu, että samassa yhteydessä talouskeskukseen rakennetaan yksi uusi 
lietesäiliö. Hakemuskuulutus ja hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä  
20.1.–26.2.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla (lupatietopalvelu). 
Julkaistuissa asiakirjoissa on ollut asemapiirros, josta ovat ilmenneet 
eläinsuojarakennusten ja olemassa olevien lietesäiliöiden sijainnit. 
Julkaistuissa asiakirjoissa on lisäksi ollut asemapiirros, josta on ilmennyt 

suunnitellun lietesäiliön sijainti. Hallinto-oikeus toteaa, että selvyyden vuoksi 
kuulutukseen olisi ollut suositeltavaa liittää karttaliite tai asemapiirros. 
Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että kuulutuksesta on ilmennyt riittävät 
tiedot toiminnan sijainnista, kun otetaan huomioon viittaus hakemukseen 
liitettyyn asemapiirrokseen sekä se, että asemapiirroksen tiedot on voinut 
tarkistaa lupatietopalvelusta, johon kuulutuksessa on ollut linkki. Lisäksi 
kuulutuksessa on esitetty myös lisätietojen antajina toimineiden 
ympäristöylitarkastajien yhteystiedot. 

Karttaliitteessä, joka on toimitettu 4.12.2020 aluehallintovirastolle ja julkaistu 
hakemuskuulutuksen asiakirjoissa, uuden lietesäiliön sijainti on merkitty 

. Aluehallintovirastolle 
8.3.2021 tehdyllä täydennyksellä on korjattu karttaliitettä siten, että lietesäiliö 
rakennetaan etelämmäksi, toiminnanharjoittajan kiinteistön Lehtimäki       
636-428-1-80 puolelle. Kyseinen karttaliite on lisätty valituksenalaiseen 
päätökseen. Hakemuskuulutusajan päätyttyä tehtyä täydennystä ei ole ollut 
tarpeen lisätä lupatietopalveluun. Asiaa ei ole ollut myöskään tarpeen 
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täydennyksen takia kuuluttaa uudelleen, kun otetaan huomioon, että tehty 
muutos vähentää muutoksenhakijan kiinteistölle aiheutuvia haittoja, 
lietesäiliön tarkoitettu sijainti on ilmennyt lupatietopalveluun liitetystä 
lietesäiliön asemapiirustuksesta ja korjattu karttaliite on liitetty 
valituksenalaiseen päätökseen.  

Lupatietopalvelussa julkaistussa hakemuksen liitteessä 8.2 kyseessä oleva 
lietesäiliö on lietesäiliö 4, johon on merkitty katteeksi muu kelluva kate. 
Hakemuskuulutuksessa on mainittu, että talouskeskuksen kattamattomissa 
lietesäiliöissä on kelluva polystyreenikate. Näin ollen jo 
hakemuskuulutusvaiheessa on ilmennyt, että uusi lietesäiliö katetaan 
kelluvalla katteella. Lisäksi valituksenalaisen lupapäätöksen määräyksessä 2 
on määrätty, että sikalakiinteistöillä sijaitsevissa lietesäiliöissä (myös uusi 
rakennettava säiliö) tulee olla säiliön altapäin täyttöä varten tarpeelliset 
rakennelmat ja laitteet ja lietesäiliöt tulee kattaa vähintään kelluvalla katteella 
sekä pitää katettuina työteknisten syiden edellyttämiä ajankohtia lukuun 
ottamatta.    

Hallinto-oikeus katsoo, että kuulutuksesta ja lupatietopalvelussa julkaistuista 
hakemusasiakirjoista on ilmennyt riittävät tiedot lietesäiliön sijainnista ja 
kattamisesta, kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat ja erityisesti 
karttaliitteen virheen korjaamisen haitallisia vaikutuksia vähentävä vaikutus 
muutoksenhakijan osalta. Edellä mainituilla perusteilla asiaa ei ole syytä 
palauttaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi siitä syystä, että 
asiassa olisi tapahtunut menettelyvirhe. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen  

Hallinto-oikeudessa on valituksen johdosta arvioitavana aluehallintoviraston 
lupapäätöksen lainmukaisuus ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
tarpeellisuus. Varsinais-Suomen ELY-keskus on 25.1.2021 antamallaan 
päätöksellä päättänyt, että Lehtimäen tila Oy:n sikalan laajentamishankkeeseen 
ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-
laki) mukaista arviointimenettelyä.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) 3 §:n 1 
momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia 
ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden 
muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitavat hankkeet ja niiden 
muutokset luetellaan YVA-lain liitteessä 1.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 
yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen 
muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti 
aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset 
huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin 
rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.  
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Saman pykälän 3 momentin mukaan päätettäessä arviointimenettelyn 
soveltamisesta yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa 
säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä 
vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä säädetään 
liitteessä 2.  

YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohdan 1 alakohdan b mukaan hankkeita, 
joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä YVA-lain 3 §:n 1 
momentin nojalla ovat sikalat, joissa kasvatetaan yli 3 000 sikaa (paino yli 30 
kg/sika) tai 900 emakkoa.  

YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon kohdan 12 mukaan hankkeita, joihin 
sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellä mainitun 
momentin nojalla, ovat 1–11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan 
vastaavat hankkeiden muutokset.   

Valituksenalaisen lupapäätöksen mukainen eläinyksikkömäärä 
ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla 
laskettuna on 5 577,4 eläinyksikköä ja vuoden 2009 luvan mukainen 
eläinyksikkömäärä 4 239,9 eläinyksikköä eli kyseessä on 1,3-kertainen 
laajennus eläinyksikköinä tarkasteltuna. Lannan määrän lisäys on noin        
1,4-kertainen. Eläinmäärän lisäys 512 emakkoa ja 4 karjua (yhteensä 1 338,4 
eläinyksikköä) verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan ei ylitä YVA-
lain liitteen 1 hankeluettelon 1 kohdan alakohdan b mukaista 3 000 sian (yli 30 
kg/sika) tai 900 emakon määrää, joten hankkeeseen ei tule sovellettavaksi 
edellä mainitun liitteen 1 hankeluettelon kohdan 12 ja YVA-lain 3 §:n 1 
momentin perusteella ympäristövaikutusten arviointimenettely. Asiassa on 
siten tullut arvioida, tulisiko hankkeeseen soveltaa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä YVA-lain 3 §:n 2 momentin perusteella. Arvioinnissa on 
otettava huomioon YVA-lain liitteessä 2 esitetyt seikat hankkeen 
ominaisuuksista, sijainnista ja vaikutusten luonteesta.     

Kun YVA-lain 3 §:n 2 momentin perusteella arviointimenettelyä sovelletaan 
sellaisiin muutoksiin, jotka todennäköisesti aiheuttavat 1 momentissa 
tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä 
ympäristövaikutuksia ja kun otetaan huomioon nyt kysymyksessä olevan 
muutoshankkeen koosta, ominaisuuksista, sijoittumisesta ja vaikutuksista 
saatu selvitys, hankkeesta aiheutuvat ennalta arvioitavissa olevat vaikutukset 
sekä YVA-lain 3 §:n 2 ja 3 momenttien mukaiset edellytykset, hankkeeseen ei 
ole sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä myöskään       
YVA-lain 3 §:n 2 momentin perusteella. Hallinto-oikeus tämän vuoksi hylkää 
valituksessa esitetyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevat 
vaatimukset. 
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Luvan myöntämisen edellytykset  

Sovellettuja oikeusohjeita 

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. 

Hallintolain 38 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi toimittaa 
katselmuksen, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.  

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitetaan ympäristön pilaantumisella sellaista 
päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen 
kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;                    
c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;            
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen 
vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden 
vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai       
g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.   

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä 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.   

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle;    
3) merkitys elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta;             
4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.   

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina 
olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen 
toiminnaksi.   

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on 
myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 
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nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 
momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista koskeva lupahakemus on 
ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, joihin olennainen 
muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita 
muutos voi aiheuttaa.   

Ympäristönsuojelulain 49 §:n kohtien 1–5 mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä 
muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 
ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai 
sen vaaraa; 3) ympäristönsuojelulain 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;            
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai 
yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista 
toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.   

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, 
lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, 
pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä 
tai muista vastaavista vaikutuksista.  

Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta 
on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, 
rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat.   

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 
haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 
tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa.  

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
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varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen.  

Ympäristönsuojelulain 53 § mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon: 1) jätteiden määrän ja 
haitallisuuden vähentäminen; 2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä 
syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus;            
3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää 
entistä haitattomampia aineita; 4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus;              
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 6) energian käytön tehokkuus; 
7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä 
onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 8) parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan suunnitellun 
aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen 
kustannukset ja hyödyt; 9) vaikutukset ympäristöön; 10) teollisessa 
mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät päästöjen 
hallitsemiseksi; 11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys;               
12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

Ympäristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin mukaan direktiivilaitoksen päästö-
raja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. Päästöille on 
ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien 
päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa.   

Ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukaan, kun komissio on julkaissut 
päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, 
laitoksen ympäristölupa on tarkistettava, jos se ei vastaa voimassa olevia 
päätelmiä ja tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka jos luvassa 
on määräys 78 §:n mukaisista lievemmistä päästöraja-arvoista. 
Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut 
päätelmät, joita sovelletaan laitokseen ja jotka komissio on hyväksynyt sen 
jälkeen, kun lupa myönnettiin tai sitä viimeksi tarkistettiin tai sen 
tarkistamisen tarve arvioitiin.  

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014, nitraattiasetus) säädetään 
muun ohella lannan varastoinnista, lannan varastointitilojen sijainnista ja 
rakenteellisista vaatimuksista, lannoitteiden käytöstä sekä lannan levitysajoista 
ja vesistöjen varsille jätettävistä suojakaistoista. 

Toimintaa koskevat BAT-päätelmät 

Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita 
käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien (jäljempänä BAT-
päätelmät) vahvistamisesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten on 
julkaistu 21.2.2017.   
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Asiassa saatua selvitystä 

Valituksenalainen päätös koskee yhdistelmäsikalan toiminnan laajentamista 
kiinteistöllä Lehtimäki 636-428-1-80 Pöytyän kunnassa sekä ympäristöluvan 
tarkistamista siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien 
vuoksi. Sikalakokonaisuus muodostuu kolmesta yhdyskäytävällä toisiinsa 
liitetystä sikalarakennuksesta. Toimintaa laajennetaan rakentamalla 
talouskeskukseen uusi emakkosikala purettavan eläinsuojarakennuksen tilalle 
ja uusi lietesäiliö. Lisäksi rakennetaan yksi uusi etälietesäiliö. Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Lehtimäen tila Oy:lle siten, 
että laajennuksen jälkeen sikalassa saa olla enintään 912 emakkoa, 3 199 
lihasikaa ja 4 karjua (yhteensä 5 577,4 eläinyksikköä). Noin puolet tuotetuista 
porsaista kasvatetaan lihaksi omalla tilalla ja loput toimitetaan 
välikasvatusvaiheen jälkeen muille kasvatustiloille.  

Sikalan toiminnalla on voimassa oleva Lounais-Suomen ympäristökeskuksen 
25.6.2009 myöntämä ympäristölupa (nro 47 YLO, dnro LOS-2008-Y-1334-
113), jonka mukaan tilalla saa pitää 400 emakkoa ja 3 199 lihasikaa (yhteensä 
4 239 eläinyksikköä). Eläinsuojan toiminta laajenee vuonna 2009 myönnetyn 
ympäristöluvan eläinyksikkömäärään nähden 1,3-kertaiseksi 
ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla 
laskettuna.  

Eläinsuoja sijaitsee Aurajoen vesistöalueella (28.003). Aurajoki virtaa noin 
220 metrin etäisyydellä eläinsuojasta Turuntien toisella puolella. Alueella ei 
ole asema- tai yleiskaavaa. Loimaan seudun, Turun seudun kehyskuntien, 
Turunmaan ja Vakka-Suomen maakuntakaavassa alue sijoittuu 
Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.  

Alue on maa- ja metsätalousvaltaista haja-asutusaluetta. Lähin naapurin 
asuinrakennus sijaitsee eläinsuojien kaakkoispuolella noin 200 metrin 
etäisyydellä eläinsuojista. Etäisyys lähimpään naapurin asuinrakennukseen 
pysyy suunnilleen samana uuden emakkosikalan rakentamisen jälkeen. 
Etäisyydet lähimpiin muihin kotieläintiloihin ovat koillisessa noin 1,4 ja 
lännessä noin 1,6 kilometriä.  

Hakemuksen mukaan eläinsuojan toimintakiinteistölle rakennetaan uusi 
betonirakenteinen noin 2 415 m3:n suuruinen lietesäiliö noin 200 metrin 
etäisyydelle eläinsuojarakennuksista pohjoiseen ja 

Valituksenalaisen päätöksen 
lupamääräyksen 2 mukaan rakennettava lietesäiliö tulee kattaa vähintään 
kelluvalla katteella. 

 

Talouskeskuksessa on kolme olemassa olevaa katettua, betonirakenteista 
lietesäiliötä lannan välivarastointia varten. Lietesäiliöt ovat tilavuudeltaan   
500 m3, 2 500 m3 ja 2 500 m3. Pienin lietesäiliöistä on katettu betonisella 
katteella, suuremmista säiliöistä toinen on katettu telttakatteella ja toinen 
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kelluvalla katteella. Talouskeskuksessa sijaitsevien lantavarastojen lisäksi 
käytetään etälietesäiliöitä. Lannan kuormaaminen tehdään murskepohjaisilla 
alustoilla. 

Ympäristölupahakemuksen mukaan eläintenpidosta leviää ajoittain 
lähialueelle toiminnalle tyypillistä hajua. Voimakkaimmin toiminnan hajut 
esiintyvät vuotuisten lannanlevityssesonkien sekä lietesäiliöiden sekoittamisen 
yhteydessä. Sikalarakennuksissa on imulannanpoistolla toimivat lietekuilut, 
jotka tyhjennetään keskimäärin kuuden viikon välein. Olemassa olevien 
sikalarakennusten ja rakennettavan emakkosikalan lietekuiluissa on lämmön 
talteenotto (jäähdytys), jolla vähennetään ammoniakin haihtumista lannasta ja 
siten myös ilmanvaihdon kautta ympäristöön leviäviä hajupäästöjä. Sikala on 
kokonaisuudessaan varustettu tietokoneohjatulla olosuhdeautomatiikalla, jolla 
voidaan alentaa sikalan sisälämpötilaa ja ilmanvaihdon kautta leviäviä 
hajuyhdisteitä. Rakennettavat uudet osastot varustetaan vastaavilla 
järjestelmillä. Kaikissa sikalarakennuksissa on 7–8 metriä korkeat 
poistoilmahormit katolla, mikä edesauttaa hajupäästöjen laimenemista 
ulkoilmassa.  

Toiminnassa muodostuva lanta ja pesuvedet hyödynnetään peltoviljelyssä 
omilla ja vuokrapelloilla sekä lannanluovutussopimuksiin perustuen. 
Hakemuksen mukaan lietelannan levitystä ja siihen liittyvää lietelannan 
sekoitusta suoritetaan keväällä noin kahden viikon ajan ja syksyllä noin 
kuukauden ajan. Lisäksi lietettä sekoitetaan säiliökohtaisesti siirtokuljetusten 
yhteydessä. Siirtokuljetuksia suoritetaan noin kerran kuukaudessa. Kulloinkin 
tyhjennettävää säiliötä sekoitetaan päivittäin koko kuljetusjakson ajan.  

Lantaa ei levitetä pohjavesialueille. Lanta levitetään hakemuksen mukaan 
pääosin multaamalla vaunulevityksenä tai vetoletkutekniikalla. Lanta ohjautuu 
hyödynnettäväksi laajalle yli 800 hehtaarin alueelle. BAT-selvityksen mukaan 
eläinten rehuun lisätyillä aminohapoilla vähennetään lannan levityksen 
typpipäästöjä. Lannan mukana eritetyn kokonaistypen ja kokonaisfosforin 
määriä seurataan lanta-analyysien perusteella.  

Oikeudellinen arviointi 

Asiassa on hallinto-oikeudessa muutoksenhakijan valituksesta arvioitavana 
päätöksen lainmukaisuus valituksessa esitettyjen vaatimusten johdosta.  

Muutoksenhakija on esittänyt, että asia on selvitetty puutteellisesti. 
Hakemuskuulutuksen yhteydessä lupatietopalvelussa on julkaistu yhteenveto 
lannanlevitykseen käytettävissä olevasta peltoalasta. Lisäksi 
aluehallintovirastolla on ollut asiaa käsitellessään käytettävissä tilan 
lannanlevityssopimukset (10 kpl) ja peruslohkoluettelo, joista selviävät tilan 
omien, vuokrattujen ja sopimuspeltojen pinta-alat sekä tilatunnukset. 
Tilatunnusten avulla peltolohkojen sijainnit ovat tarkistettavissa peltolohkot.fi 
-verkkopalvelusta. Lannanlevityssopimuksia eikä peruslohkoluetteloa ole 
julkaistu aluehallintoviraston verkkosivuilla, koska ne sisältävät henkilötietoja. 
Lannanlevityspeltojen sijainnin osalta hallinto-oikeus toteaa, että 
lannanlevitysala saa olla myös vuokra- tai sopimuspeltoa eikä sopimusten 



  29 (34) 
   
 

kestolle ole lainsäädännössä määrätty vähimmäisaikaa. Näin ollen peltojen 
sijainti voi myös vaihdella sopimusten mukaan eikä peltojen sijaintia ole ollut 
tarpeen eritellä tarkemmin päätöksessä. Lupamääräyksen 15 mukaan 
vuosiraportoinnin yhteydessä tulee toimittaa jäljennökset uusista tai 
muutetuista lannan vastaanottosopimuksista. Asiassa on varmistuttu, että 
lannanlevitysalaa on riittävästi lisääntyvälle lantamäärälle.  

Eläinsuojan lämpökeskuksen (0,7 MW) ja pienemmän 
energiantuotantoyksikön (0,48 MW) ilmapäästöjä ei ole ollut tarpeen selvittää 
asiassa, koska molempien eläinsuojan energiatuotantoyksiköiden 
polttoaineteho on alle yhden megawatin. Tällöin asiaan ei sovelleta 
valtioneuvoston asetusta (1065/2017) keskisuurten energiatuotantoyksiköiden 
ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista.  

Hallinto-oikeus toteaa, että hallintolaissa säädetyt asian selvittämiskeinot, 
kuten katselmuksen toimittaminen, ovat viranomaisen harkinnassa. Kun 
otetaan huomioon luvan hakijan toimittama hakemus täydennyksineen ja 
muutoksineen sekä annetut lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo, että 
aluehallintovirasto on hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaisesti huolehtinut 
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä ja luvan hakija on esittänyt 
riittävät selvitykset toiminnasta, lannan levityksestä ja niiden vaikutuksista 
lupaharkinnan tekemiseksi. Näin ollen asiaa ei ole tarpeen näillä perusteilla 
palauttaa aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.  

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että toiminnasta ei aiheudu merkittävää ympäristön 
pilaantumista, kuten merkittävää ympäristön yleisen viihtyisyyden 
vähentymistä tai kohtuutonta rasitusta. Ympäristön pilaantumista aiheuttavana 
päästönä tarkoitetaan ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 f kohdan 
mukaan myös vahinkoa tai haittaa omaisuudelle tai sen käytölle, joka on 
otettava luvan myöntämisen edellytyksiä ja tarvittavia lupamääräyksiä 
harkittaessa huomioon. Kyse on tapauskohtaisesta harkinnasta, jossa on 
ympäristönsuojelulain säännösten ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain  
17 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla otettava huomioon paikalliset 
olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, 
rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. 

Eläinsuojatoiminnassa hajua aiheutuu pääosin eläinsuojien ilmanvaihdosta 
sekä lannan käsittelystä, kuljettamisesta ja levittämisestä. Eläinsuojien 
hajupäästöjen ehkäisemiseen on käytettävissä rajoitetusti teknisiä toimia, 
jolloin etäisyyttä häiriintyviin kohteisiin voidaan yleensä pitää hyvin 
keskeisenä tekijänä hajukaasujen laimentumisen kannalta. Eläinsuojien ja 
lähimpien häiriintyvien kohteiden välistä suojaetäisyyttä pienentävinä 
tekijöinä voidaan ottaa huomioon eläinsuojan sijainti maa- ja 
metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella, toiminnan laajeneminen poispäin 
häiriintyvästä kohteesta, lähimmän asutuksen sijainti vallitsevan 
tuulensuunnan yläpuolella sekä jäähdytettävien lietekuilujen tai muun 
hajupäästöjä vähentävän tekniikan käyttö. Lupaharkintaan vaikuttaa myös, 
onko kysymyksessä uusi tai uuteen toimintaan rinnastettava eläinsuojatoiminta 
ja sijaitseeko eläinsuojan vaikutusalueella muita hajulähteitä. 
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Eläinsuojatoiminta sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalueella, 
jossa sen voidaan katsoa olevan tavanomaista toimintaa. Toiminnasta 
aiheutuvien ympäristövaikutusten ei ennalta arvioiden voida katsoa 
lisääntyvän samassa suhteessa eläinmäärän kasvun kanssa. Arvioitaessa 
toiminnan sijoituspaikan sopivuutta ja tarvittavia suojaetäisyyksiä lähimpiin 
häiriintyviin kohteisiin otetaan huomioon myös hakemuksessa esitetyt 
torjuntatoimet ja ympäristöluvassa annetut lupamääräykset toiminnasta 
aiheutuvien ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.  

Sikalaa lähimpänä sijaitseva naapurin asuinrakennus, sikalan 
kaakkoispuolella, ei sijaitse alueella vallitsevien idän ja kaakon puoleisten 
tuulensuuntien alapuolella (Ilmatieteen laitoksen tilastoja Suomen ilmastosta 
ja merestä 1991‒2020). 

Uusi emakkosikalarakennus sijoittuu osittain 
purettavan sikalarakennuksen paikalle ja toiminta laajenee pohjoiseen eli 
poispäin lähimmästä naapurin asuinrakennuksesta. 

Hajuhaittoja vähennetään muun ohella tilan kaikissa eläinsuojarakennuksissa 
olosuhdeautomatiikalla, lietekuilujen jäähdytyksellä ja katolla sijaitsevilla 
poistoilmahormeilla. Lupamääräyksessä 2 määrätään sikalakiinteistöllä jo 
olevien lietesäiliöiden sekä uuden lietesäiliön kattamisesta vähintään 
kelluvalla katteella sekä täyttämisestä alakautta. Edelleen lupamääräyksen 2 
mukaan lietelannan siirtokuljetukset sekä siihen liittyvä lietelannan sekoitus 
on kielletty viikonloppuisin ja arkipyhinä naapureille aiheutuvan 
hajurasituksen pienentämiseksi. 

Lupamääräyksessä 6 eläinsuojista ilmaan vapatuvalle ammoniakkipäästölle on 
asetettu siipikarjan ja sikojen tehokasvatuksen parhaita käyttökelpoisia 
tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vaatimuksen tasoiset raja-arvot 
ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti. Lupamääräyksessä 13 on annettu 
määräys ilmaan vapautuvan ammoniakkipäästön tarkkailemisesta BAT 25 -
päätelmän mukaisesti.  

Siltä osin kuin muutoksenhakija on todennut, että lietesäiliön kattamatta 
jättäminen ei ole parasta käyttökelpoista tekniikkaa, hallinto-oikeus toteaa, että 
näissä olosuhteissa kelluva kate voidaan katsoa parhaaksi käyttökelpoiseksi 
tekniikaksi. Lisäksi lupamääräyksessä 17 on määrätty, että 
toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista ja seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tällaisen 
tekniikan käyttöönottoon.  

Valituksenalaista päätöstä annettaessa 15.4.2021 on ollut voimassa 
kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (Ympäristönhallinnon 
ohjeita 1/2010), jonka mukaan uusien lantavarastojen tulisi sijaita vähintään 
100 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Pienempi 
etäisyys on mahdollinen, mikäli lietesäiliössä on umpinainen katto tai kelluva 
kate. Kyseisen ohjeen mukaiset suositukset muodostavat osan lupaharkinnassa 
huomioon otettavasta tosiasiaselvityksestä ja ohje voi myös toimia 
suuntaviivana tulkittaessa etäisyyksien riittävyyttä. Ohje ei kuitenkaan ole 
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oikeudellisesti sitova. 

Kun otetaan huomioon 

 hakemuksen mukaisen eläinsuojatoiminnan järjestämisestä ja 
haittojen ehkäisystä ja vähentämisestä saatu selvitys ja aluehallintoviraston 
päätöksen lupamääräykset, ei valituksenalaisen päätöksen mukaisesta 
toiminnasta aiheudu toimintaa hakemuksen mukaisella sijoituspaikalla 
harjoitettaessa ennalta arvioiden eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 
1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta muutoksenhakijalle tai 
muutakaan ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen 
esteenä olevaa seurausta. Lupamääräykset huomioon ottaen ei vastaavia 
seurauksia voida katsoa aiheutuvan myöskään muille vaikutusalueen 
kiinteistöille.  

Valituksen mukaan riski lietevarastojen hajoamisesta tai muusta lietteen 
valumisesta Aurajokeen on jätetty käsittelemättä eivätkä lantamääriin 
vaikuttavat laskennalliset eläinmäärät vastaa todellisuutta. Aluehallintovirasto 
on myöntänyt ympäristöluvan hakemuksen ja sen liitteenä olevien eläinsuojien 
piirustusten mukaiselle maksimieläinpaikkamäärälle. Lupamääräyksen 2 
mukaan lannan varastointitilavuuden tulee olla riittävä 12 kuukauden aikana 
kertyneen lannan varastointiin ja luvan mukaisella enimmäiseläinmäärällä 
lietelantalatilavuutta on oltava vähintään 16 179 m³. Lanta, pesuvedet ja 
jätevedet on varastoitava vesitiiviistä materiaalista tehdyissä varastoissa. 
Edelleen lupamääräyksen 2 mukaan lantavarastot on tyhjennettävä 
perusteellisesti vuosittain. Tyhjennyksen yhteydessä on tarkastettava 
lantavarastojen kunto ja havaitut puutteet on korjattava välittömästi. 
Rakenteiden ja laitteiden on lisäksi oltava sellaisia, ettei tyhjennysten, siirtojen 
ja kuljetusten aikana pääse tapahtumaan vuotoja. 

Lupamääräyksen 5 mukaan luvan mukaiselle enimmäiseläinmäärälle (912 
emakkoa, 3 199 lihasikaa ja 4 karjua) on oltava käytettävissä lannan 
levitykseen soveltuvaa peltoa vähintään 694 hehtaaria. Edelleen 
lupamääräyksen 5 mukaan toiminnanharjoittajalla tulee olla jatkuvasti 
käytettävissä lannan levitykseen soveltuvaa peltoa eläinmäärään nähden 
riittävästi siten, että lantaa ja pesuvesiä ei levitetä fosforiluokaltaan korkeille 
eikä arveluttavan korkeille pelloille. Lantaa ei saa myöskään levittää 
vedenottamoiden suoja-alueille eikä luokitelluille pohjavesialueille. Jokien 
rannoilla ja jokiin laskevien ojien varsilla sijaitseville tulvaherkille pelloille 
lantaa saa levittää vasta kevättulvien kuivuttua. Lannan syyslevitys 
tulvaherkille pelloille on kielletty. Asiassa on varmistuttu, että 
lannanlevitysalaa on riittävästi käytössä lisääntyvälle lantamäärälle. Kun 
otetaan huomioon hakemusasiakirjoista saatava selvitys lannan levitykseen 
käytettävistä pelloista, aluehallintoviraston päätöksen mukaiset 
lupamääräykset lannan levityksestä ovat riittävät. 

Lupamääräykset huomioon ottaen toiminta ei vaaranna Kokemäenjoen-
Saaristomeren-Selkämeren -vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa 
asetettuja tavoitteita. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 
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(1250/2014) eli niin sanottua nitraattiasetusta, jossa on annettu 
yksityiskohtaiset määräykset muun muassa lannanlevityspeltojen 
suojaetäisyyksistä vesistöihin. 

Merkittävä vesistön pilaantuminen ja haitalliset vaikutukset Aurajoen 
ekologiseen tilaan voidaan ennalta arvioituna torjua, kun otetaan huomioon 
annetut lupamääräykset, nitraattiasetus, BAT-selvityksessä esitetyt 
toimenpiteet sekä riittävän lannanlevitysalan varmistaminen. 
Valituksenalaisen päätöksen määräyksillä on myös riittävästi varmistuttu, ettei 
toiminnan muutoksesta aiheudu ympäristöluvan myöntämisen esteenä olevaa 
vahinkoa tai haittaa muutoksenhakijan kiinteistöille eikä siten hänen 
kiinteistönsä arvon alenemista.  

Hallinto-oikeus ei voi ensi asteena käsitellä valituksessa esitettyjä valvontaan 
liittyviä asioita ympäristölupaa koskevan valitusasian yhteydessä.   

Hakemusasiakirjoissa on ollut riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi. 
Aluehallintoviraston päätöstä ei ole syytä valituksessa esitetyillä perusteilla 
kumota tai muuttaa. Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus hylkää 
valituksen.   

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Pöytyän kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 1.12.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 
Heidi Laakso sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Anne Saari. 
Asian on esitellyt Heidi Laakso. 

 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Jakelu 

Päätös  
oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 
(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 
oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Lehtimäen tila Oy  

Pöytyän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Pöytyän kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Pöytyän kunnanhallitus 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / 
Ympäristö ja luonnonvarat 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,  
Ympäristölupavastuualue 

Suomen ympäristökeskus 

 

 
Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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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 

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




