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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa   

 

Muutoksenhakija Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry 

 

Luvan hakija Kotimuna Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2019 numero 435/2019  

 

Aluehallintovirasto on tarkistanut Kotimuna Oy:n ympäristöluvan voimassa 

olevien päätelmien osalta. Toimintaa on harjoitettava voimassa olevan Etelä-

Suomen aluehallintoviraston 4.9.2014 myöntämän ympäristöluvan numero 

161/2014/1 sekä hakemuksen mukaisesti. Lisäksi on noudatettava jäljempänä 

esitettäviä lupamääräyksiä. Valituksenalaiseen päätökseen on liitetty lupamää-

räykset 1–5, jotka kuuluvat seuraavasti:   

 

Päästöt ilmaan  

 

1. Eläinsuojasta ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö saa olla 21.2.2021 al-

kaen munintakanoilla häkkijärjestelmällä enintään 0,08 kg NH3/eläin-

paikka/vuosi ja muulla kuin häkkijärjestelmällä enintään 0,13 kg NH3/eläin-

paikka/vuosi. Päästöraja-arvo koskee laitoksen normaaleissa toimintaolosuh-

teissa syntyviä päästöjä. Päästöraja-arvoja ei sovelleta kananuorikkoihin.  

 

Mikäli eläinsuojasta ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö ylittää edellä mai-

nittujen eläinluokkakohtaisten ammoniakkipäästöraja-arvojen yhteismäärän, 

on poistettava ilma käsiteltävä tai muilla teknisillä toimenpiteillä vähennettävä 

päästöjä siten, että laskennallinen ammoniakkipäästöraja-arvo ei ylity.  
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Tarkkailu  

 

2. 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 valvontaviranomai-

sen hyväksymällä tavalla. Seuranta on aloitettava viimeistään 21.2.2021.  

 

3. Eläinsuojasta ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö (kg NH3/eläin-

paikka/vuosi) tulee 21.2.2021 lähtien arvioida ainakin laskennallisesti kertoi-

miin perustuen vuosittain. Vaihtoehtoisesti ammoniakkipäästö voidaan arvi-

oida vuosittain massataseeseen perustuvalla arviolla, joka pohjautuu typen eri-

tykseen ja kokonaistypen määrään kussakin lannan käsittelyn vaiheessa tai 

määrittää mitattuna päästönä poistoputkista tai muulla valvontaviranomaisen 

hyväksymällä menetelmällä.  

 

4. Lupamääräyksissä 2 ja 3 velvoitettuja tarkkailuja voidaan myöhemmin tar-

kentaa ja muuttaa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla edellyttäen,  

että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten noudat-

tamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta.  

 

Kirjanpito ja raportointi  

 

5. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Edellistä  

vuotta koskeva yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa valvontaviranomai-

selle vuosittain seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon  

tulee sisältää voimassa olevassa lupapäätöksessä määrätyn lisäksi seuraavat 

asiat:  

 

 - toiminnan ammoniakkipäästöt (kg NH3/eläinpaikka/vuosi). Vuodesta 2021  

alkaen raportoitavien ammoniakkipäästöjen tulee olla määritettyjä lupamää-

räyksen 3 mukaisesti  

- tiedot tilalla mahdollisesti tehdyistä lisätoimenpiteistä ammoniakkipäästöjen  

vähentämiseksi  

- lannan kokonaistypen (N) ja kokonaisfosforin (P) erityksen määrät  

(kg/eläinpaikka/vuosi) lupamääräyksen 2 mukaisesti.  

 

Kirjanpitotietojen tulee sisältää myös tiedot veden, sähköenergian, polttoai-

neen ja rehun kulutuksista. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

 

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muu-

tosta valittamalla (ympäristönsuojelulaki 198 §).  

 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluja valituksessa käsitellyin osin 

 

--- 
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Yleiset perustelut 

 

--- 

  

Yleisissä BAT-päätelmissä on annettu vaihteluväli BAT-tekniikoiden mukai-

selle lannassa eritetylle kokonaistypelle ja kokonaisfosforille. Toiminnan lan-

nan typpi- ja fosforimäärien oletetaan sijoittuvan tälle vaihteluvälille, mutta 

niistä ei ole kuitenkaan määrätty ehdottomana. Lannan kokonaistyppimäärän 

minimointi ehkäisee myös ammoniakkipäästöjä. Sen sijaan lannan kokonaisty-

pen ja kokonaisfosforin erityksen seurannasta ja raportoinnista on määrätty.  

 

---  

  

Lupamääräysten perustelut 

 

Lupamääräys 1.  

 

Eläinsuojan ammoniakkipäästölle on asetettu siipikarjan tai sikojen tehokasva-

tuksen parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien 

vaatimusten tasoinen raja-arvo. Raja-arvo koskee normaalia toimintaa. Ympä-

ristönsuojelulain 81 §:n mukaan laitoksen on täytettävä voimassa olevien pää-

telmien mukainen päästötasovaatimus neljän vuoden kuluessa BAT-päätelmien 

antamisesta, ellei hakija ole hakemuksessaan ilmoittanut noudattavansa tätä 

aikaisempaa ajankohtaa.  

 

Lupamääräykset 2.–4. 

 

--- 

 

Voimassa olevissa päätelmissä on typen ja fosforin eritykselle raja-arvot, joi-

den rajoissa toimimalla rehun hyväksikäyttöaste sekä päästöriski pysyvät vä-

hintään kohtuullisella tasolla ja mikä myös huomattavasti edesauttaa ammoni-

akkipäästötasoihin pääsemistä. Munintakanojen lantaan tuottama ravinne-

määrä on kokonaistypen osalta 0,4–0,8 kg N/eläinpaikka/vuosi ja kokonaisfos-

forin osalta 0, 04–0,20 kg P/eläinpaikka/vuosi. Edellä mainittu fosforiarvo vas-

taa päätelmässä esitettyä 0,10–0,45 kg P2O5/eläinpaikka/vuosi arvoa.  

P2O5-luvut on muunnettu fosforiksi (P) kertoimella 0,44.    

 

--- 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n on katsottava vaati-

neen, että päätös kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen 

käsiteltäväksi. Ainakin lupamääräyksiin on lisättävä parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan mukaiset raja-arvot. Lisäksi muutoksenhakijan on katsottava vaati-

neen, että siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien 

kohdan BAT 23 mukaisesta koko tuotantoprosessin ammoniakkipäästöjen vä-

henemistä koskevasta selvityksestä on annettava ympäristöluvassa määräys ja 

että vesipuitedirektiivin ja uusien vesienhoitosuunnitelmien johdosta olisi tul-

lut arvioida, vaarantaako lannan levitys direktiivin tavoitteiden saavuttamisen.    
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Valituksensa perusteiksi muutoksenhakija on muun ohella viitannut valituksen-

alaisen päätöksen yleisiin perusteluihin ja esittänyt, että ympäristönsuojelulaki 

ei anna mahdollisuutta jättää BAT-päätelmissä esitettyjä vaatimuksia täyttä-

mättä. Ympäristönsuojelulain mukaan päästöille on ympäristöluvassa määrät-

tävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen nor-

maaleissa toimintaolosuhteissa. Koko tuotantoprosessista peräisin olevien am-

moniakkipäästöjen vähentymistä (BAT 23) ei ole selvitetty hakemuksen liit-

teenä olevan lomakkeen kohdassa 27. Puuttuva selvitys olisi tullut korvata lu-

vassa asiaa koskevalla määräyksellä. Ammoniakkipäästöjen yleinen vähentä-

minen on erittäin tarpeellista, koska Suomella on ollut vaikeuksia pysyä pääs-

tökattodirektiivin mukaisissa typen päästörajoissa. Edellä mainitusta syystä 

BAT-päätelmien kohtaa BAT 23 ei voida pitää merkitykseltään vähäisenä eikä 

sitä koskevaa määräystä voida jättää antamatta. Saman yrityksen toisessa tar-

kistetussa kanalan ympäristöluvassa on samat puutteet.  

 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.9.2014 myöntämästä ympäristöluvasta 

numero 161/2014/1 ilmenee, että lannanlevitysala on yhteinen hakijan toisen 

Loimaan kaupungissa sijaitsevan munituskanalan kanssa. Vesipuitedirektiivin 

ja uusien vesienhoitosuunnitelmien vuoksi olisi ollut syytä arvioida, voiko di-

rektiivin tavoitteiden saavuttaminen vaarantua lannan levityksen vuoksi. Asian 

merkitys tulee esille myös vuoden 2014 luvassa esitetyssä elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskuksen lausunnossa, jossa on kiinnitetty huomiota muun mu-

assa Satakunnan pintavesien toimenpideohjelmaan ja vesiensuojeluun.   

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Loimaan terveydensuojeluviranomainen on ilmoittanut, että se ei anna vasti-

netta. 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan viitannut ympäristönsuo-

jelulain 75 ja 81 §:ään. Ympäristönsuojelulain 80 §:ssä tarkoitetun menettelyn 

mukainen luvan tarkistaminen koskee vain BAT-päätelmien perusteella mää-

rättävää lupamääräysten tarkistamista. Siinä ei avata koko lupaa, ellei siihen 

ole erityistä syytä. BAT-tarkistamista koskevassa päätöksessä otetaan esille 

päätelmäkohdat, jotka liittyvät päästötasoihin tai tarkkailuun. Täyttä identti-

syyttä päätelmien ja luvan välillä ei vaadita. Suomessa ei tällä hetkellä juuri-

kaan seurata typen ja fosforin eritystä tiloilla. Nitraattiasetuksessa edellytetään 

lannan typpi- ja fosforipitoisuuden määrittämistä vähintään viiden vuoden vä-

lein. BAT-päätelmien kohdassa BAT 24 mainitut vaihtoehtoiset tavat seurata 

typen ja fosforin eritystä eläinlajikohtaisesti vaativat tuekseen laskentajärjes-

telmän, jollaista ei vielä ole. Tilat voidaan velvoittaa ottamaan tarkkailumene-

telmät käyttöön vasta, kun tarvittavat laskenta- tai mittausmenetelmät on kehi-

tetty. Näkemys lannan typpi- ja fosforimäärien sijoittumisesta päätelmissä 

BAT 3 ja BAT 4 annetuille vaihteluväleille perustuu Luonnonvarakeskuksen 

(Suomen normilanta) esittämiin suomalaisiin keskimääräisiin ruokintasuosi-

tuksiin. Niissä on esitetty lannassa eritetyn kokonaistypen ja kokonaisfosforin 

luvut, jotka menevät päätelmissä esitettyjen taulukoiden haarukka-arvojen vä-

liin (munituskanat 0,62 kg N/eläinpaikka/vuosi ja 0,19 kg P/eläinpaikka/vuosi, 

kun täyttöaste on 100 %). Suomen ympäristökeskus on syksyllä 2019 julkais-

sut massataseeseen perustuvaa arviota varten päästölaskurin, jolla tilakohtaista 

ammoniakkipäästöä on mahdollista laskea. Laskurilla saadaan tiedot tilan 

päästöistä ilman BAT-tekniikkaa (kg NH3), päästöt nykytilanteessa (kg NH3) 

sekä BAT-päästövähennys koko tilan ammoniakkipäästöille (%).   
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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vastineessaan 

viitannut ympäristöluvan BAT-päätelmiä koskevasta tarkistamisen tarpeesta 

28.3.2018 antamaansa arvioon sekä lisäksi todennut muun ohella, että elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvion mukaan Kotimuna Oy:n ympä-

ristölupa tuli tarkistaa BAT-päätelmien kohtien BAT 24 ja 25 osalta. Kohta 

BAT 23 tulee käsitellyksi voimassa olevan luvan muissa määräyksissä, joten 

sitä ei ole ollut tarvetta nostaa esille BAT-päätelmien tarkistamista koskevassa 

päätöksessä. BAT-tarkistamispäätöksessä annettu ammoniakkipäästöarvo  

0,13 NH3/eläinpaikka/vuosi vastaa BAT-päätelmissä annettua munintakana-

loista ilmaan vapautuvien ammoniakkipäästöjen BAT-AEL-arvoa (muu kuin 

häkkijärjestelmä). Ammoniakin päästörajat ovat sitovia ja ne koskevat vain 

eläinten kasvatusvaihetta. Lannan varastoinnin ja levityksen päästöille ei ole 

annettu BAT-päästötasoja. Valituksenalainen päätös on Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta kos-

kevien BAT-päätelmien mukainen. Kotimuna Oy:n ympäristöluvassa on an-

nettu lupamääräykset 1–5 lannan ja jätevesien varastoinnista ja käsittelystä 

sekä lupamääräykset 6–9 lannan hyödyntämisestä. Arvioitaessa lannan levityk-

sestä aiheutuvaa pilaantumisen tai sen vaaran merkittävyyttä on otettava huo-

mioon aluetta koskeva vesienhoitosuunnitelma ja sen toimenpideohjelma. Loi-

mijoen vesistöalueen ekologinen tila on vesiensuojelun toimenpideohjelmassa 

todettu välttäväksi. 

 

Loimaan kaupunginhallitus on ilmoittanut, että erillistä vastinetta ei anneta.  

 

Loimaan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen anta-

miseen. Vastinetta ei ole annettu.  

 

Kotimuna Oy on vastineessaan todennut, että sillä ei ole asiaan kommentoita-

vaa. Asiat ja luvat on hoidettu sääntöjen ja ohjeiden mukaan.  

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on vastaselityksessään 

todennut muun ohella, että ympäristönsuojelulain 75 § on yksiselitteinen.  

Päästöjen raja-arvot on määritelty BREF-asiakirjassa. Riippumatta siitä, sijoit-

tuvatko päästömäärät päätelmissä annetulle vaihteluvälille, niille on lain mu-

kaan määrättävä raja-arvot. Koska luvan tarkistus on tehty uusien BAT-päätel-

mien vuoksi, BAT:n mukaiset raja-arvot on määrättävä tässä vaiheessa.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.  

 

Perustelut 

 

Sovellettuja oikeusohjeita ja lain esitöitä 

 

Ympäristönsuojelulain säädökset 

 

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

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

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 



6 (11) 

  

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen eh-

käisemisestä 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 toi-

mista, 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annetta-

essa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla 

toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ym-

päristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet 

toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoitta-

mista 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 varautuminen onnettomuuksien ehkäise-

miseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

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 päästöta-

soja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa. Pykälän 2 momen-

tin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päätelmissä kuvattua 

parasta käyttökelpoista tekniikkaa vastaavan ympäristönsuojelun tason saavut-

tamiseksi, jos päätelmissä ei ole ilmoitettu päästötasoja.  

 

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 pää-

telmiä ja ympäristönsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka jos 

luvassa on määräys 78 §:n mukaisista lievemmistä päästöraja-arvoista. Tarkis-

tamisessa 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 arvi-

oitiin.  

 

Ympäristönsuojelulain 81 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen tarkistaa  

 toiminnanharjoittajan hakemuksesta luvan 80 §:n 1 momentissa säädettyjen 

perusteiden mukaisesti ja määrää tarvittaessa 78 §:n mukaisten lievempien  

päästöraja-arvojen noudattamisesta.  

 

Ympäristönsuojelulakia koskevan hallituksen esityksen (214/2013) yksityis-

kohtaisissa perusteluissa koskien ympäristönsuojelulain 81 §:ää on todettu, että 
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kaikki laitosta koskevat lupamääräykset olisi käytävä läpi ja kaikki uudet vaa-

timukset, sekä kansalliset että Euroopan unionin lainsäädännön mukaiset, olisi 

otettava harkinnassa huomioon. Huomioon otettavista seikoista säädettäisiin 

pykälän 2 momentissa viittaamalla 80 §:n 1 momentin perusteisiin ja 78 §:n 

edellytyksiin. Lupamääräykset voisivat muuttua muutoinkin kuin vain pääasi-

allista toimintaa koskevien BAT-päätelmien edellyttämällä tavalla. Esimerkiksi 

uudet, ympäristönsuojelulain perusteella annetut ympäristönlaatuvaatimukset 

olisi otettava tarkastelussa huomioon. Toisaalta, lupaan on tehtävä vain tar-

peelliset muutokset. Toimivat lupamääräykset voidaan jättää entiselleen.    

 

Komission täytäntöönpanopäätös (2017/302/EU, annettu 15.2.2017) Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettä-

vissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta siipikar-

jan tai sikojen tehokasvatusta varten (jäljempänä BAT-päätelmät)  

 

BAT-päätelmien kohtaan BAT 3 liitetyn taulukon 1.1 mukaan BAT-tekniikoi-

den mukainen lannassa eritetty kokonaistyppi munintakanojen osalta on     

0,4–0,8 kg N lannassa eritetty/eläinpaikka/vuosi. Taulukon alaviitteen mukaan 

vaihteluvälin yläraja voidaan saavuttaa erilaisten tekniikoiden yhdistelmällä.  

 

BAT-päätelmien kohtaan BAT 4 liitetyn taulukon 1.2 mukana BAT-tekniikoi-

den mukainen lannassa eritetty kokonaisfosfori munintakanojen osalta on   

0,10–0,45 kg P2O5 lannassa eritetty/eläinpaikka/vuosi. Taulukon alaviitteen 

mukaan vaihteluvälin alaraja voidaan saavuttaa erilaisten tekniikoiden yhdis-

telmällä. 

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 20 mukaan lannan levityksessä maaperään ja ve-

siin aiheutuvien typpi-, fosfori- ja mikrobipatogeenipäästöjen ehkäisemiseksi 

tai, jos se ei ole mahdollista, vähentämiseksi parasta käytettävissä olevaa tek-

niikkaa on käyttää kaikkia BAT-päätelmän 20 kohdassa lueteltuja menetelmiä.  

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 22 mukaan jotta vähennetään lannan levityksestä 

ilmaan vapautuvia ammoniakkipäästöjä, parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on muokata lanta maahan mahdollisimman nopeasti.  

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 23 mukaan siipikarjan kasvatuksen koko tuotan-

toprosessista peräisin olevien ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi parasta 

käytettävissä olevaa tekniikkaa on arvioida tai määrittää, kuinka paljon tilalla 

suoritetut parhaan käyttökelpoisen tekniikan toimenpiteet vähentävät koko tuo-

tantoprosessin ammoniakkipäästöjä.  

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 24 mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on tarkkailla lannassa eritettyä kokonaistyppeä ja -fosforia käyttäen yhtä 

päätelmän tekniikoista vähintään päätelmässä annetun tarkkailutiheyden mu-

kaan.  

 

BAT-päätelmien kohdan BAT 25 mukaan parasta käytettävissä olevaa tekniik-

kaa on tarkkailla ilmaan vapautuvia ammoniakkipäästöjä käyttäen yhtä päätel-

män tekniikoista vähintään päätelmässä annetun tarkkailutiheyden mukaan.  

 

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi  

 

Valitus koskee Loimaalla Heikolan kiinteistöllä 430-445-2-60 harjoitettavaa 
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toimintaa, joka käsittää enimmillään 59 500 munivaa kanaa. Toimintaa on har-

joitettava voimassa olevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.9.2014 myön-

tämän ympäristöluvan numero 161/2014/1 mukaisesti. Kyseisessä päätöksessä 

esitetyn toiminnan kuvauksen mukaan kasvattamorakennuksia on kaksi ja ne 

toimivat kuivikelantamenetelmällä. Kanaloista tulee vuodessa noin 2 975 m3 

kuivikelantaa, joka säilytetään tilalla katetussa, tilavuudeltaan noin 3 000 m3:n 

lantalassa. Lanta levitetään toiminnanharjoittajan pelloille, vuokrapelloille ja 

sopimuspelloille suurimmaksi osaksi keväällä. Kanaloiden koneellisessa il-

manvaihdossa poistoilma johdetaan katon kautta ja korvausilma otetaan räys-

täiden alta. Kanaloiden Kojonjoen puoleisessa päädyssä on jättipuhaltimia.  

Etäisyys eläinsuojista eteläpuolella virtaavaan Kojonjokeen on noin 30 metriä. 

 

Valituksessa on ensinnäkin vaadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukais-

ten raja-arvojen lisäämistä ympäristöluvan määräyksiin viitaten samalla alue-

hallintoviraston päätöksen perusteluihin siltä osin kuin ne koskevat lannassa 

eritettyä kokonaistyppeä ja kokonaisfosforia. Hallinto-oikeus toteaa, että lan-

nan kokonaistypen ja kokonaisfosforin vaihteluvälit sisältyvät BAT-päätelmien 

yleisten päätelmien jakson 1.3 kohdan BAT 3 taulukkoon 1.1 ja kohdan BAT 4 

taulukkoon 1.2. Taulukoissa on kuvattu sitä lannan ravinnesisältöä, joka on 

mahdollista saavuttaa toteuttamalla eläinten ruokinnassa BAT-päätelmien koh-

tien BAT 3 ja BAT 4 mukaisia parhaita käyttökelpoisia tekniikoita. Hakemuk-

sen liitteenä olevan lomakkeen kohtien 3 ja 4 mukaan toiminnanharjoittaja to-

teuttaa BAT-päätelmien kohtien BAT 3 ja BAT 4 mukaisia parhaita käytettä-

vissä olevia tekniikoita. Hallinto-oikeus katsoo, että lannan ravinnesisältöjä ei 

ole annettu edellä mainituissa BAT-päätelmien taulukoissa sitovina parhaiden 

käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisina päästötasoina, joista olisi ympä-

ristönsuojelulain 75 §:n 1 momentin nojalla annettava lupamääräyksissä pääs-

töraja-arvo. Hallinto-oikeus katsoo, että raja-arvon asettaminen ei ole ympäris-

tön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeen myöskään ympäristönsuojelulain   

52 §:n 1 ja 3 momenttien nojalla. Kun vielä otetaan huomioon se, että lupa-

määräyksessä 2 on määrätty lannan kokonaistypen ja kokonaisfosforin erityk-

sen seurannasta BAT-päätelmien kohdan BAT 24 mukaisesti, vaatimus lan-

nassa eritetyn kokonaistypen ja kokonaisfosforin raja-arvojen lisäämisestä on 

hylättävä.  

 

Valituksessa on myös viitattu BAT-päätelmien kohtaan BAT 23, jonka mukaan 

koko tuotantoprosessista peräisin olevien ammoniakkipäästöjen vähentämisek-

si parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on arvioida tai määrittää, kuinka pal-

jon tilalla suoritetut parhaan käyttökelpoisen tekniikan toimenpiteet vähentävät 

koko tuotantoprosessin ammoniakkipäästöjä. Hallinto-oikeus toteaa, että hake-

mukseen liitetyn lomakkeen kohdan 27 mukaan kyseistä arviota ei ole tilalla 

tehty. Valituksessa on vaadittu, että puuttuva selvitys olisi tullut korvata lu-

vassa asiaa koskevalla määräyksellä. Lupamääräyksessä 3 on määrätty ilmaan 

vapautuvien ammoniakkipäästöjen arvioinnista BAT-päätelmien kohdan  

BAT 25 mukaisesti. Aluehallintoviraston lausunnon mukaan Suomen ympäris-

tökeskuksen kehittämällä massataseeseen perustuvalla laskurilla saadaan tiedot 

tilan päästöistä ilman BAT-tekniikkaa (kg NH3), päästöt nykytilanteessa  

(kg NH3) sekä BAT-päästövähennys koko tilan ammoniakkipäästöille (%). 

Hallinto-oikeus katsoo, että ammoniakkipäästöjen arvioinnista ei ole edellä 

mainituin perustein tarpeen antaa enemmälti määräyksiä BAT-päätelmien koh-

dan BAT 23 toteuttamiseksi.   

 

Valituksessa esitetyn mukaan lupapäätöksessä olisi tullut vesipuitedirektiivin 
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ja uusien vesienhoitosuunnitelmien johdosta arvioida, aiheutuuko lannan levi-

tyksestä vaaraa niissä esitettyjen tavoitteiden toteutumiselle. Hallinto-oikeus 

toteaa, että lannan levitystä koskevat BAT-päätelmien kohdat BAT 20 ja     

BAT 22. Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.9.2014 myöntämässä ympäristö-

luvassa numero 161/2014/1 on annettu lannan hyödyntämisestä siitä tarkem-

min ilmenevät lupamääräykset 6–9. Valituksenalaisessa päätöksessä ympäris-

tölupaa on tarkistettu uusien BAT-päätelmien vuoksi. Toiminnassa on lisäksi 

noudatettava nitraattiasetusta (1250/2014). Hallinto-oikeus toteaa, että ympä-

ristöluvan tarkistamisessa on ympäristönsuojelulain 80 §:n 1 momentin mukai-

sesti otettava huomioon uudet ja ajan tasalle saatetut BAT-päätelmät. Lain esi-

töiden mukaan lupaan on tehtävä vain tarpeelliset muutokset. Kun otetaan huo-

mioon aikaisemmin annetut lannan hyödyntämistä koskevat lupamääräykset 

sekä nitraattiasetuksessa säädetty, ei ympäristöluvan BAT-päätelmiin liittyneen 

tarkistuksen yhteydessä ole ollut tarpeen antaa uusia määräyksiä lannan levi-

tyksestä vesipuitedirektiivin ja uusien vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden 

saavuttamisen varmistamiseksi. Lannan levityksestä mahdollisesti aiheutuviin 

haittoihin voidaan tarvittaessa puuttua ympäristönsuojelulain valvontaa ja hal-

lintopakkoa koskevien säännösten nojalla. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että toiminnanharjoittajan toista ympäristölupaa mah-

dollisesti koskevat puutteet eivät kuulu käsiteltävänä olevan valitusasian yh-

teydessä ratkaistaviin asioihin.   

 

Edellä lausutun perusteella hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston 

päätöstä ei ole syytä valituksen johdosta kumota ja palauttaa aluehallintoviras-

tolle uudelleen käsiteltäväksi tai muuttaa. Valitus on näin ollen hylättävä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

 

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Loimaan kaupunginhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä 

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

tään. Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen 

ajan, jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n 1 momentin perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on 

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

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 30.11.2020. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).  
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 Diaarinumero 

 01474/19/5111  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Päivi Jokela ja 

Hanna Nieminen-Finne sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni    

Korpeinen. 

 

 

 

 

 

 

Päivi Jokela   Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

Hanna Nieminen-Finne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Laakso 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen 

ma. lainkäyttösihteeri 
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 Diaarinumero 

 01474/19/5111  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry/ 

  

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

 

 

Jäljennös maksutta 

Kotimuna Oy/ 

 

 

Loimaan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Loimaan terveydensuojeluviranomainen 

 

Loimaan kaupunginhallitus 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on
myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-
oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-
kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-
nista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-
jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-
nittava myös tämän yhteystiedot

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

seen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

(vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-
malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa
yhdyshenkilöksi.
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Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan

alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin

toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja
joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on
liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee
myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse.
Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun
kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-
muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-
tuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki

Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 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


