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ASIA Eläinsuojan ympäristölupa, lihasikala, toiminnan olennainen muuttami-

nen sekä luvan tarkistaminen siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta kos-

kevien BAT-päätelmien johdosta, Ilmajoki. 

  

HAKIJA Sikana Oy 

Välimäentie 76 

60800 Ilmajoki 

Y-tunnus: 2036107-3 

 

ELÄINSUOJAN TOIMINTA JA SIJAINTI  

 

Hakemus koskee lihasikojen kasvatustoimintaa ja sen laajentamista se-

kä luvan tarkistamista 21.2.2017 julkaistujen siipikarjan tai sikojen teho-

kasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta kiinteistöllä Sikamäki 

145-421-8-912 Ilmajoen kunnassa.  

 

Tilalla on nykyisin kaksi lihasikalaa, joissa on tilat yhteensä 2 980 lihasi-

alle. Hakemuksen mukaan toimintaa laajennetaan rakentamalla nykyis-

ten lihasikalarakennusten pohjoispäätyyn laajennusosat, joihin tulee tilat 

yhteensä 2 736 lihasialle. Lisäksi rakennetaan kaksi uutta noin 2 600 

m3:n lietesäiliötä nykyisten lietesäiliöiden länsipuolelle. Ympäristölupaa 

haetaan yhteensä 5 716 lihasian kasvatustoiminnalle.   

 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE  

 

Ympäristönsuojelulain 29 §, 80 § 1 mom. ja 81 § 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 12.2.2018 

antamallaan päätöksellä (EPOELY/2685/2016) tarkastanut hakijan ym-

päristönsuojelulain 80 §:n mukaisen selvityksen ja määrännyt toiminnan-

harjoittajan jättämään luvan tarkistamista koskevan hakemuksen alue-

hallintovirastolle viimeistään 31.10.2018. Päätöksen mukaan Sikana 

Oy:n toiminta on pääsääntöisesti BAT-päätelmien mukaista. Toiminnan 

ympäristölupa ei täytä BAT-päätelmien vaatimuksia lannan kokonaisty-

Länsi- ja Sisä-Suomi 
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pen ja -fosforin tarkkailun (BAT 24) eikä ilmaan vapautuvien ammoniak-

kipäästöjen tarkkailun (BAT 25) osalta. Ympäristölupa on näin ollen tar-

peen tarkistaa.  

 

Hakija on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle oikai-

suvaatimuksen koskien Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 12.2.2018 

antamaa päätöstä (EPOELY/2685/2016) ympäristöluvan tarkistamisen 

tarpeesta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28.11.2018 an-

tamassaan päätöksessä (LSSAVI/9783/2018) jättänyt Sikana Oy:n oikai-

suvaatimuksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimus on saapunut Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirastolle valituksen tekemiselle säädetyn mää-

räajan jälkeen.  

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 3.5.2019 

kehottanut Sikana Oy:tä jättämään luvan tarkistamista koskevan hake-

muksen viimeistään 31.7.2019. 

 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

 

Kyseessä on ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 11 a) 

mukainen direktiivilaitos (yli 2 000 paikkaa tuotantosioille yli 30 kg:n 

painoisia). Valtioneuvoston ympäristönsuojelusta antaman asetuksen 1 

§:n 1 momentin nojalla eläinsuojan ympäristölupa-asian ratkaisee alue-

hallintovirasto.  

 

Tämän päätöksen ympäristönsuojelulain mukaisena valvontaviranomai-

sena toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, 

jäljempänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 

 
ASIAN VIREILLETULO 

 

Ympäristölupahakemus on tullut vireille Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal-

lintovirastossa 14.1.2020. 

 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE 

 

Voimassa oleva ympäristölupa 

Länsi-Suomen ympäristökeskus on 26.5.2006 myöntänyt Sikana Oy:lle 

ympäristöluvan (LSU-2006-Y-168) enintään 2 980 lihasian pitämiselle. 

 

Hakemuksen mukaan Sikana Oy:n kiinteistöllä Sikamäki 145-421-8-912 

on Sikanasta erotettavan broilerituotantoyhtiön hallinnassa 32 000 broile-

rin yksikkö ja Siipifarmi Oy:n hallinnassa 30 000 broilerin yksikkö. Broile-

rituotanto tullaan eriyttämään 2020 vuoden alkupuoliskolla omaksi tuo-

tannokseen omalle kiinteistölle. 

 

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on 22.12.2008 myöntänyt ympäris-

töluvan Sikana Oy:lle enintään 45 000 broilerin pitämiselle kasvatuserää 

kohden kiinteistöllä Sikamäki 145-421-8-912. Ilmajoen kunnan ympäris-
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tölautakunta on 6.9.2010 muuttanut Sikana Oy:n broilerikasvattamon 

ympäristöluvan lupamääräyksiä 1 ja 2. Muutetun lupamääräyksen 1 mu-

kaan broilerikasvattamossa voidaan pitää kasvatuserää kohden enintään 

39 000 broileria. 

 

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on 19.11.2018 myöntänyt ympäris-

töluvan Siipifarmi Oy:lle enintään 30 000 broilerin pitämiselle kasva-

tuserää kohden kiinteistöllä Sikamäki 145-421-8-912. 

 

YVA-lain soveltaminen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 20.9.2019 

antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltami-

sesta Sikana Oy:n lihasikalan laajennushankkeeseen. Päätöksen mu-

kaan Sikana Oy:n lihasikalan laajennushankkeeseen ei sovelleta ympä-

ristövaikutusten arvioinnissa annetun lain (252/2017) mukaista arviointi-

menettelyä. 

 

Alueen kaavoitustilanne 

Alueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Etelä-Pohjanmaan 

maakuntakaavassa hankealueella tai sen lähistöllä ovat merkinnät puo-

lustusvoimien alue (ep), suoja-alue (sa) ja kalliokiviaineksen ottamisalue. 

 

Lausunto 

Hakemukseen on liitetty 2. logistiikkarykmentin lausunto. Lausunnon 

mukaan 2. logistiikkarykmentti puolustusvoimien alueellisena edunvalvo-

jana ei näe estettä hankkeelle. Rakennus- ym. töitä tehtäessä tulee 

huomioida alueella ja läheisyydessä mahdollisesti olevat kaapelilinjat. 

 

TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ 

 

Eläinsuojat sijaitsevat noin 4 km:n etäisyydellä Ilmajoen keskustasta 

koilliseen. Eläinsuojien lähiympäristö on pääasiassa metsäaluetta. 

 

Nykyisistä eläinsuojista ja rakennettavista eläinsuojien laajennusosista 

sekä nykyisistä lietesäiliöistä ja rakennettavista lietesäiliöistä on etäi-

syyttä noin 1,4-1,5 km lähimpiin naapureiden asuin- tai vapaa-

ajanrakennuksiin. Eläinsuojien kaakkoispuolella, lähimmillään noin 260 

metrin etäisyydellä, sijaitsee kalliokiviaineksen louhosalue. Puolustus-

voimien varikkoalue sijaitsee noin 430 metrin etäisyydellä nykyisistä 

eläinsuojista ja noin 350 metrin etäisyydellä rakennettavista eläinsuo-

jien laajennusosista.  

 

Lähin vesistö, Tuomiluoma, sijaitsee lähimmillään noin 570 metrin etäi-

syydellä eläinsuojista ja lietesäiliöistä. Eläinsuojat sijaitsevat Ilmajoen a 

valuma-alueella (42.032). Eläinsuojat eivät sijaitse tärkeällä pohjavesi-

alueella. Lähimmät pohjavesialueet, Riihinevan pohjavesialue 

(1014509), Salonmäen pohjavesialue (1014502) ja Koskenkorvan poh-

javesialue (1014503), sijaitsevat noin 9 km:n ja noin 11 km:n etäisyydel-

lä eläinsuojista. 
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Ilmajoen Alajoen valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue sijaitsee 

lähimmillään noin 630 metrin etäisyydellä eläinsuojista ja noin 520 met-

rin etäisyydellä lietesäiliöistä. Lähimmät luonnonsuojelualueet, Yli-

Jouppilan ja Keskisen sekä Kattilavuoren luonnonsuojelualueet (yksi-

tyismaiden luonnonsuojelualueet), sijaitsevat noin 5,6 km:n ja noin 5,9 

km:n etäisyydellä eläinsuojista.  

 

ELÄINSUOJIEN TOIMINTA 

 

Eläintilat ja tuotanto 

 

Tilalla on nykyisin kaksi lihasikalaa, joissa on tilat yhteensä 2 980 lihasi-

alle. Hakemuksen mukaan toimintaa laajennetaan rakentamalla nykyis-

ten lihasikalarakennusten pohjoispäätyyn laajennusosat, joihin tulee tilat 

yhteensä 2 736 lihasialle. Lisäksi rakennetaan kaksi uutta noin 2 600 

m3:n lietesäiliötä nykyisten lietesäiliöiden länsipuolelle. Laajennuksen jäl-

keen tilalle tulee tilat yhteensä 5 716 lihasialle.   

 

Eläinsuojissa pyritään kasvattamaan keskimäärin 3,25 kasvatuserää 

vuodessa. Tilalla tuotetaan laajennuksen jälkeen noin 1 700 000 kg sian-

lihaa vuodessa. Lihasikaloiden toimintaperiaatteena on osastokohtainen 

kertatäyttöisyys, jolloin rakennusten jossain osissa on aina eläimiä ja jo-

kin osa voi olla esim. pesussa tai remontissa. Kasvatettavat eläimet han-

kitaan teurastamon eläinvälityspalvelusta tai verkostokumppaneilta.  

 

Käyttövesi toimintaan otetaan kunnan vesijohtoverkosta tai omasta pora-

kaivosta.  

 

Lannan ja jätevesien varastointi  

 

Nykyisten sikalarakennusten ja rakennettavien sikalarakennusten laa-

jennusosien lannankäsittely tapahtuu lietelannalla. Sikalarakennuksista 

lietelanta johdetaan nykyisin kahden betonisen pumppukaivon (2 x 5,3 

m3) kautta lietesäiliöihin. Jatkossa lietelanta johdetaan nykyisistä sikala-

rakennuksista ja rakennettavista sikalarakennusten laajennusosista yh-

den nykyisen betonisen pumppukaivon (5,3 m3) ja yhden uuden betoni-

sen pumppukaivon (5,3 m3) kautta lietesäiliöihin. Nykyinen pumppukaivo 

(5,3 m3) on katettu betonikannella ja myös uusi pumppukaivo (5,3 m3) 

katetaan betonikannella. Toinen nykyisistä lietelannan pumppukaivoista 

(5,3 m3) muutetaan umpisäiliöksi sosiaalitilojen jätevesille. 

 

Tilalla on nykyisin sikalarakennusten yhteydessä kolme noin 2 015 m3:n 

betonista lietesäiliötä, jotka täytetään alakautta ja jotka on katettu kellu-

valla katteella (turpeella). Nykyisten lietesäiliöiden yhteyteen rakenne-

taan kaksi alakautta täytettävää uutta noin 2 600 m3:n lietesäiliötä, jotka 

katetaan kelluvalla katteella (turpeella). Hakemuksen mukaan nykyisten 

lietesäiliöiden kuormausalueet ovat sorapintaisia (kallion päällä) ja myös 

rakennettavien lietesäiliöiden kuormausalueet tulevat olemaan sora-
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pintaisia (kallion päällä). Lisäksi rakennetaan uusi noin 4 006 m3:n etä-

lietesäiliö kiinteistölle Yli-Jouppunen 145-423-3-119, noin 5 km:n etäi-

syydelle sikalarakennuksista. Yhteensä lietelannan varastointitilavuutta 

tulee lietekuilujen (noin 1130 m3) ja pumppukaivojen (noin 10,6 m3) 

kanssa noin 16 392 m3.  

 

Sikalarakennusten pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin.  

 

Nykyisen sikalarakennuksen sosiaalitilojen wc-vedet johdetaan nykyisin 

lietesäiliöön. Laajennuksen yhteydessä ei laajenneta sosiaalitiloja, vaan 

hyödynnetään olemassa olevia pesu- ja wc-tiloja. Tilalla muodostuu mui-

ta kuin tuotantotilojen pesuvesiä noin 50 m3 vuodessa. Sosiaalitilojen 

wc:n jätevesiä muodostuu noin 55 m3 vuodessa. Sosiaalitilojen pesu- ja 

wc-vedet noin 105 m3 vuodessa johdetaan nykyisin olemassa olevan 

ympäristöluvan mukaan lietesäiliöihin.  

 

Toinen nykyisistä lietelannan pumppukaivoista (5,3 m3) muutetaan um-

pisäiliöksi sosiaalitilojen jätevesille. Sikalan sosiaalitilojen wc- ja jäteve-

det tullaan johtamaan jatkossa kyseiseen umpisäiliöön. Kyseisessä um-

pisäiliössä sosiaalitilojen wc- ja jätevesille suoritetaan kalkkistabilointi, 

jonka jälkeen ne johdetaan lietesäiliöön. Umpisäiliö on katettu betoni-

kannella. 

 

Lannan ja pesuvesien hyödyntäminen  

 

Lietelanta ja pesuvedet käytetään pelloilla lannoitteena. Tilalla on käytet-

tävissä lannanlevitykseen peltoalaa yhteensä 674,9 ha, josta omaa pel-

toa on noin 99,64 ha, vuokrapeltoa noin 139,6 ha (voimassa olevat vuok-

rasopimukset) ja sopimuspeltoa noin 435,7 ha.  

 

Jätteet 

 

Itsestään kuolleet eläimet (noin 15 tonnia/vuosi) välivarastoidaan tilalla 

kylmäkontissa ennen niiden toimittamista Honkajoki Oy:lle. Jäteöljyt 

(noin 0,1 tonnia/vuosi) toimitetaan Lakeuden Etappi Oy:lle/Ekokemille.  

Akut ja loisteputket (noin 0,02 tonnia/vuosi), lääkkeet (noin 0,001 ton-

nia/vuosi) ja sekajäte (noin 3 tonnia/vuosi) toimitetaan Lakeuden Etappi 

Oy:lle. Metalliromu (noin 0,5 tonnia/vuosi) toimitetaan metallinkeräyk-

seen. Pilaantunut rehu (noin 1,5 tonnia/vuosi) varastoidaan lietesäiliöön 

ja levitetään pellolle. 

 

Polttoainesäiliöt ja kemikaalit 

 

Tilalla on 4 m3:n tankkauskäytössä oleva maanpäällinen polttoainesäi-

liö, joka on varustettu betonisella valuma-altaalla (5,2 m3). Polttoai-

nesäiliö on varustettu katoksella, lukituksella, ylitäytönestimellä ja lapon 

estolaitteella. Polttoainesäiliön tankkausalue on asfalttia. Polttoainetar-

ve traktoreiden tankkaukseen on noin 8 000 litraa vuodessa. 
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Tilalla käytetään lihasikaosastojen pesun jälkeen käytettävää desinfioin-

tiainetta kerrallaan noin 20 litraa. Traktoreiden ja koneiden huoltoon so-

veltuvia öljyjä säilytetään kerrallaan noin 400 litraa tynnyreissä betoni-

pohjaisessa, viemäröimättömässä ja lukittavassa varastossa. Eläinten 

hoitoon tarvittavia lääkkeitä säilytetään lukitussa tilassa noin 10 x 100 

ml kerrallaan, joka vastaa noin kuuden viikon tarvetta. Liemirehun pH:n 

säätöön tarkoitettua säilöntäainetta varastoidaan tilalla kerralla enintään 

200 litraa tynnyrissä, koneellisella ilmanvaihdolla varustetussa tilassa. 

 

Toiminnasta aiheutuva liikenne 

 
Toiminnasta aiheutuu liikennettä siten, että liemirehuauto (yhdistelmä) 

käy kaksi kertaa viikossa ja kuivarehuauto (yhdistelmä) käy kaksi-kolme 

kertaa kuukaudessa. Ohraa ajetaan traktorikalustolla 60-70 kuormaa 

syksyllä viikoilla 32-41 ja yhdistelmärekalla 60-70 kuormaa vuodessa vii-

koilla 1-32. Lietelannan ajoa on noin 800 kuormaa vuodessa, joista 500 

kuormaa viikoilla 16-22 ja 300 kuormaa viikoilla 31-44. Viikkojen 16-22 

ajosta noin 200 kuormaa tulee siirtymään viikoille 4-8, mikäli osa lietesäi-

liötilavuudesta rakennetaan etälietesäiliöinä. 

 

Lisäksi liikennettä aiheutuu jäteauton käynnistä kaksi kertaa kuukaudes-

sa, kuolleiden eläinten keräilyauton käynnistä kerran viikossa, eläinlää-

kärin käynnistä kerran kuukaudessa ja työntekijöiden käynneistä päivit-

täin. 

 

Sikana Oy:llä on nykyisellään liittymälupa Välimäentieltä Ritolantiehen. 

Yöaikaista liikennöintiä on rehuautoilla satunnaisesti enintään neljä ker-

taa kuukaudessa. 

 

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

 

Nykyisissä sikalarakennuksissa on valmius ottaa käyttöön lietekuilujen 

jäähdytys. Myös lihasikalarakennusten laajennusosiin tullaan lietekuilu-

jen pohjalle asentamaan valmius ottaa käyttöön lietekuilujen jäähdytys. 

Nykyisissä sikalarakennuksissa on vesijohtoverkoston paineeseen pe-

rustuva kastelujärjestelmä. Kastelujärjestelmällä voidaan kesäaikana 

kastella ritiläalueita, pudottaa jonkin verran osaston lämpötilaa sekä sitoa 

jonkin verran pölyä. Lihasikalarakennusten laajennusosiin tullaan asen-

tamaan toimintaperiaatteeltaan vastaavat järjestelmät.  

 

Sikalan lannanpoisto tapahtuu imulannanpoistolla osastokohtaisesti. Lie-

telanta johdetaan välipumppaamojen kautta alatäytöllä varustettuihin lie-

tesäiliöihin. Lietesäiliöt tullaan kattamaan vähintään kelluvalla katemate-

riaalilla hajuhaittojen vähentämiseksi.  

 

Liete levitetään peltoon multaavalla kiekkomultaimella tai muulla vastaa-

valla multauksen kriteerit täyttävällä kalustolla. Tällöin saadaan merkittä-

västi vähennettyä levityksestä johtuvia hajuhaittoja.  
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Sikalan ilmastointi tullaan toteuttamaan osastokohtaisesti alipaineperi-

aatteella, jossa korvausilma otetaan sikalarakennuksen ullakkotilasta ja 

poistoilmahormit sijaitsevat harjalinjan molemmin puolin. Ilmastointi sekä 

lämmitys ovat osastokohtaisesti tietokoneohjattuja, jolloin jokaiseen kas-

vatusvaiheeseen saadaan oikeanlainen ilmastointi- ja lämmityskäyrä. 

Tällöin pystytään säästämään sähkö- sekä lämpöenergiaa. Sikalaan tul-

laan asentamaan osastokohtainen kastelujärjestelmä, jolla pystytään 

esim. kesäkauden kuumimpina aikoina kastelemaan ritiläaluetta sekä si-

tomaan ja vähentämään ilmaan leviävien pölypartikkeleiden määrää. 

 

Eläimiä ruokitaan sekä teollisilla että kotoisilla rehuilla. Ruokinta perustuu 

koneelliseen ja automatisoituun liemiruokintaan, mikä mahdollistaa hy-

vän rehuoptimoinnin ja siten lietelannan typpipitoisuuden tarkan kontrol-

loinnin. Liemirehuruokinta mahdollistaa elintarviketeollisuuden sivuvirto-

jen hyväksikäytön yhtenä osana ruokinnan komponenteista kuten esim. 

etanoli sekä meijeriteollisuuden sivutuotteet. Ruokinta optimoidaan vas-

taamaan sikojen kulloisenkin kasvatusvaiheen aminohappotarvetta, jol-

loin syntyvän lietteen typpimäärää pystytään kontrolloimaan hallitusti.  

 

Lietesäiliöiden kuntoa tarkkaillaan mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi 

säännöllisesti. Lietesäiliöiden ollessa tyhjiä tehdään silmämääräinen tar-

kastus mahdollisten elementtivaurioiden havaitsemiseksi.  

 
ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Vakavimmat ympäristöriskitekijät ovat mahdollinen lietesäiliöiden vuota-

minen/hajoaminen sekä polttoainesäiliön vuotaminen/rikkoutuminen. Lie-

tesäiliöiden kunto tarkastetaan säännöllisesti mahdollisten vuotojen ha-

vaitsemiseksi. Polttoainesäiliöt ovat sijoitettuna katokselliseen ja valuma-

altaalliseen tilaan. Tilalla on käytössä myös imeytysturvetta tai vastaavaa 

materiaalia mahdollisten öljytuotteiden imeyttämiseen. 

 

Mahdollisessa poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa lietesäiliöiden tila-

vuus ei riittäisikään, tultaisiin turvautumaan lähialueella kotieläintuotan-

non jo lopettaneiden tilojen lietesäiliöiden käyttämiseen. Mikäli korvaavaa 

tai väliaikaista säiliötilaa ei ole saatavilla tullaan eläinmäärää pienentä-

mään väliaikaisesti. 

 

Mahdolliseen eläintautiepidemiaan liittyy merkittäviä taloudellisia ja eläin-

ten hyvinvointiin liittyviä riskejä. Mahdollisuutta saada eläintautiepidemia 

pyritään estämään kattavilla tautisuluilla sikalaan mentäessä sekä sika-

lan sisäisellä osastoinnilla ja hygienialla. 

 

Sikala on varustettu häiriötilanteessa puhelimeen hälyttävällä eläinosas-

tokohtaisella ilmastoinnin, ruokinnan ja lämmityksen valvonnalla. Sikalan 

rehustamo sekä sosiaalitilat on varustettu puhelimeen hälyttävällä palon- 

ja savunilmaisinlaitteistolla. Lisäksi sikala on varustettu kattavalla ensi-

sammutuskalustolla esim. palopostein sekä käsisammuttimin. 
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Sikalalla on varastoituna yleisemmin tarvittavia ruokinta- sekä ilmastointi-

laitteiden varaosia. Sikalan tuotantotekniikan toimittajiksi on valikoitunut 

tunnettuja laitevalmistajia, jolloin pyritään varmistamaan huollon ja vara-

osien saatavuus. 

 

Sikalassa on sähkökatkojen varalle automaattiaggregaatti. Mikäli kunnal-

lisessa vesijohtoverkossa tulee pidempiaikaisia veden jakeluhäiriöitä, 

voidaan sikalan vedensaanti turvata tuomalla esim. palo- tai liemirehuau-

tolla vettä rehustamossa sijaitseviin liemirehusäiliöihin. 

 

Tilalla on laadittuna pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(407/2011) mukainen pelastussuunnitelma. 

 

ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA 

Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302 Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten par-

haita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistami-

sesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten on julkaistu 21.2.2017. 

 

Hakemukseen on liitetty BAT-selvityslomake, jota käytetään ympäris-

tönsuojelulain 80 §:n mukaisen luvan tarkistamistarpeen arvioinnissa 

(Taulukko 1). 

 

Taulukko 1. BAT-selvityslomakkeen sisältö tiivistettynä. 

Nro BAT-tekniikka (kohtien 

numerointi BAT-

selvityslomakkeen 

mukaisesti) 

Toteutuu 

tilalla  

Hakijan perustelut  

TOIMINTATAVAT 

BAT 1 1.Ympäristöjärjestel-

mä 

- Tilalla ei ole käytössä 

ympäristöjärjestelmää. 

Tilalla on käytössä teu-

rastamon laatu- ja tuo-

tanto-ohjeet.   

BAT 2 2. Hyvät toimintatavat Kyllä Toimintojen sijoittelu, 

koulutus, hätätilanne-

suunnitelma, rakentei-

den tarkastus ja kuollei-

den eläinten varastointi 

ovat asianmukaisia.  

BAT 3 3. Lannan kokonaisty-

pen ja ammoniakki-

päästöjen vähentämi-

nen ruokintamenetel-

millä 

Kyllä Vähennetään raakaval-

kuaispitoisuutta käyttä-

mällä rehua, joka on 

tasapainotettu typen 

suhteen eläinten ener-

gian tarpeen ja sulavien 

aminohappojen perus-

teella. Monivaiheruokin-
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ta, jossa rehustus on 

mukautettu kunkin tuo-

tantovaiheen vaatimuk-

siin. Ravintoon, jossa 

on vähän raakavalku-

aista, lisätään välttä-

mättömiä aminohappoja 

hallitusti. Käytetään 

rehun lisäaineita, joilla 

vähennetään lannassa 

eritetyn kokonaistypen 

määrää.  
BAT 4 4. Lannan kokonais-

fosforin vähentäminen 

ruokintamenetelmillä 

Kyllä Monivaiheruokinta, jos-

sa rehustus on mukau-

tettu kunkin tuotanto-

vaiheen vaatimuksiin.   
BAT 5 5. Tehokas veden-

käyttö 

Kyllä Vedenkulutuksen ja 

vesivuotojen tarkkailu, 

painepesurin käyttämi-

nen eläinsuojien puh-

distuksessa, soveltuvat 

juottovälineet ja juoma-

laitteiden kalibrointi.  

BAT 6 6. Jäteveden syntymi-

sen vähentäminen 

Kyllä Pesuvesimäärän mini-

mointi ja puhtaiden ve-

sien pito erillään likai-

sista.  

BAT 7 7. Jätevesipäästöjen 

vähentäminen 

Kyllä Eläinsuojien pesuvedet 

johdetaan lietesäiliöihin 

ja käytetään pelloilla 

lannoitteena. 

BAT 8 8. Energian tehokas 

käyttö 

Kyllä Tehokkaat lämmitys-

/jäähdytys ja ilmanvaih-

tojärjestelmät ja niiden 

optimointi. Eläinsuojien 

seinien, lattioiden ja/tai 

sisäkattojen eristäminen 

ja energiatehokas va-

laistus. 

BAT 29 9. Prosessimuuttujien 

tarkkailu 

Kyllä Veden-, sähkön- ja re-

hunkulutuksen tarkkailu, 

polttoaineen kulutuksen 

tarkkailu, maatilalle tu-

levien ja sieltä lähtevien 

eläinten määrän sekä 

muodostuvan lannan 

määrän tarkkailu.  
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MELU, PÖLY JA HAJU 

BAT 9 10. Melun vähentämi-

nen 

- Hakemuksen mukaan 

toiminnasta ei arvioida 

eikä odoteta aiheutuvan 

meluhaittaa herkille 

kohteille.  

BAT 10 11. Melun ehkäisemi-

nen ja vähentäminen 

Kyllä Hakemuksen mukaan 

toiminta ja siihen liitty-

vät laitteet on sijoitettu 

niin, että melua ei ai-

heudu herkille kohteille. 

Töissä huomioidaan 

melu ja käytetään mah-

dollisimman hiljaisia 

laitteita. 

BAT 11,  

BAT 27 

12. Pölyn vähentämi-

nen ja pitoisuuksien 

tarkkailu 

Kyllä Käytetään kosteutettua 

tai pelletöityä rehua 

(liemiruokinta). Paineil-

malla täytettävät kuiva-

rehuvarastot on varus-

tettu pölynerottimilla 

(sykloni). Tilalla on käy-

tössä vesijohtopainee-

seen perustuva kastelu-

järjestelmä. Pölypitoi-

suuksia ei mita-

ta/tarkkailla. 

BAT 12,  

BAT 26 

13. Hajujen vähentä-

minen ja säännöllinen 

tarkkailu 

- Hakemuksen mukaan 

toiminnasta ei ole todet-

tu eikä odoteta aiheutu-

van hajuhaittoja.  

BAT 13 14. Hajujen ehkäise-

minen 

 

Kyllä Toiminta sijaitsee riittä-

vän etäällä herkistä 

kohteista. Pidetään 

eläimet ja pinnat puh-

taina ja kuivina. Vähen-

netään lantapinta-alaa 

(valurautaiset ritiläpal-

kit). Poistetaan lanta 

lyhyin väliajoin kelluval-

la katteella katettuun 

lantavarastoon. Pide-

tään kuivikkeet kuivina 

ja ilmavina. Poistoilma 

johdetaan ulos katolla 

sijaitsevien poistoilma-

hormien kautta. Asen-

netaan ulkoisia esteitä 
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luomaan pyörteisyyttä 

poistuvaan ilmavirtaan 

(esim. kasvillisuus, sika-

la sijaitsee metsän ym-

päröimällä kiinteistöllä). 

Lietelannan levitykses-

sä käytetään matala-

multainta tai syvämul-

tainta.  
BAT 28 15. Ammoniakki-, pö-

ly- ja/tai hajupäästöjen 

tarkkailu eläinsuojissa, 

joissa on ilmanpuhdis-

tusjärjestelmä 

- Eläinsuojissa ei ole il-

manpuhdistusjärjestel-

mää. 

LANNANKÄSITTELY 

BAT 16 18. Lietelannan varas-

toinnista peräisin ole-

vat ammoniakkipääs-

töt 

Kyllä Lietesäiliöissä käyte-

tään katteena kelluvaa 

katetta. 

BAT 18 20. Lietelannan ke-

ruusta, siirtämisestä ja 

lietesäiliöistä maape-

rään ja vesiin aiheutu-

vien päästöjen ehkäi-

seminen 

Kyllä Käytetään lietesäiliöitä, 

jotka kestävät mekaa-

nista, kemiallista ja ter-

mistä kulutusta. Lie-

tesäiliöiden varastointi-

kapasiteetti riittää niinä 

aikoina, jolloin lannan 

levitys ei ole mahdollis-

ta. Lietteen keruussa ja 

siirrossa käytettävät 

rakenteet ja laitteet ovat 

tiiviit. Lietesäiliöiden 

rakenteet tarkastetaan 

vähintään kerran vuo-

dessa. 

BAT 19 21. Lannan tilakohtai-

nen prosessointi 

- Lietelantaa ei proses-

soida.  
BAT 20 22. Lannan levityksen 

maaperä- ja vesistö-

päästöjen vähentämi-

nen 

Kyllä Levityksen ajoitus, suo-

jakaistat vesistöihin ja 

kasvien ravinnetarpeen 

mukainen lannoitus, 

lannan kuormaus ilman 

valumia ja lannanlevi-

tyslaitteiden kunnossa-

pito. 

  
BAT 21 23. Lietelannan levi-

tyksestä aiheutuvien 

ammoniakkipäästöjen 

Kyllä Lietelannan levitykses-

sä käytetään syvämul-

tainta.  
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vähentäminen levitys-

teknisin menetelmin 

BAT 22 24. Lannan muok-

kaaminen maahan 

Kyllä Lanta muokataan maa-

han neljän tunnin kulu-

essa alle 500 metrin 

etäisyydellä eläinsuojis-

ta sijaitsevilla pelloilla.   

BAT 24 25. Lannan kokonais-

typen ja -fosforin tark-

kailu vähintään kerran 

vuodessa kunkin 

eläinluokan osalta 

Kyllä Lanta-analyysin avulla. 

AMMONIAKKIPÄÄSTÖJEN TARKKAILU JA VÄHENTYMISEN ARVIOINTI 

BAT 25 26. Ilmaan vapautu-

vien ammoniakkipääs-

töjen tarkkailu 

- Päästökertoimiin perus-

tuvalla arviolla. 

BAT 23 27. Koko tuotantopro-

sessin ammoniakki-

päästöjen vähentymi-

sen tarkkailu 

- Osastojen ilmanlaatua 

on arvioitu aistinvarai-

sesti. Lietteen levityk-

sen aikana aistinvarai-

nen seuranta.  

SIKALOIDEN AMMONIAKKIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN 

BAT 30 28. Sikaloiden ammo-

niakkipäästöjen vä-

hentäminen 

Kyllä Imulannanpoisto. Mata-

lat lantakuilut.  

 

Tilalla ei muodostu kuivalantaa, joten BAT-päätelmät BAT 14 ja BAT 15 

eivät koske tilan lihasikalatoimintaa. Tilalla ei ole maavaraisia lantava-

rastoja (laguuneja), joten BAT-päätelmä 17 ei koske tilan toimintaa. 

Myöskään BAT-päätelmät 31, 32, 33 ja 34 eivät koske tilan toimintaa, 

koska tilalla on lihasikalatoimintaa. 

 

Ammoniakkipäästöjen arviointilaskelma 

 

Hakemukseen on liitetty tilan ammoniakkipäästöjen arviointilaskelma, 

jonka mukaan ammoniakkipäästö on 1,6 kg NH3/eläinpaikka/vuosi. 

 

MAAPERÄN JA POHJAVEDEN PERUSTILASELVITYS  

 

Hakemuksen mukaan alue ei sijaitse pohjavesialueella ja tilalla käsiteltä-

vät polttoaine- ja öljymäärät ovat verrattain vähäisiä. Tilalla on myös en-

nakoidusti varauduttu kyseisten aineiden onnettomuusriskeihin. Hakija 

katsoo, että toiminnasta ei tarvitse tehdä ympäristönsuojelulain 82 §:n 

mukaista perustilaselvitystä. 
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

 

Lupahakemuksen täydentäminen 

 

Lupahakemusta on täydennetty 18.2.2020, 3.5.2020 ja 2.6.2020. 

 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

  

Hakemuksesta on tiedotettu 4.3.-14.4.2020 julkaisemalla kuulutus ja ha-

kemusasiakirjat keskeisiltä osin aluehallintovirastojen verkkosivuilla 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Ilma-

joen kunnan verkkosivuilla. Ympäristölupahakemusta koskeva ilmoitus 

on julkaistu 11.3.2020 sanomalehdessä Ilmajoki-lehti. Lupahakemukses-

ta on lähetetty tieto eläinsuojan lähinaapureille hakemusasiakirjoihin liite-

tyn tiedonantokirjelmän mukaisesti. 

 
Lausunnot 

 

Lupahakemuksesta on pyydetty lausuntoa Ilmajoen kunnalta, Ilmajoen 

kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Ilmajoen kunnan 

kaavoitusviranomaiselta sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueelta.  

 

Ilmajoen kunta, Ilmajoen kunnan kaavoitusviranomainen sekä Ilmajoen 

kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiset eivät ole antaneet 

lausuntoa määräpäivään 14.4.2020 mennessä. 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lau-

sunnossaan mm. seuraavaa: 

 

Sijoituspaikka 

 

YSL 527/2014 liitteen 3 mukaisilla eläinyksiköillä laskettuna laajennuk-

sen jälkeen sikalan eläinmäärä on eläinyksikköinä 5 716 ey eli 1,9-

kertainen nykyisen ympäristöluvan eläinmäärään verrattuna. Etelä-

Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että kyseisen kokoisen uuden eläinsuo-

jan etäisyys lähimpiin naapureihin nähden tulisi Kotieläintalouden ympä-

ristönsuojeluohjeen (1/2010) mukaan arvioituna olla vaativissa olosuh-

teissa vähintään 580 m ja normaaleissa olosuhteissa vähintään 520 m. 

Sikalarakennusten länsipuolella samalla kiinteistöllä on lisäksi 39 000 

broilerin ja 30 000 broilerin kasvattamot. Eläinsuojat sijaitsevat metsän 

ympäröiminä alueella, jossa eläinten pito on tavanomaista toimintaa. Lä-

hin asuinrakennus sijaitsee n. 1,4 km etäisyydellä. ELY-keskuksella ei 

ole huomauttamista suunnitellusta sijoituspaikasta. 

 

Lietelantavarastot ja lannan hyödyntäminen 

 

Hakemuksen mukainen eläinmäärä tarvitsee lietelantavarastotilavuutta 

13 718,4 m3, mihin lisätään lietesäiliöiden sadevesien ja kelluvan katteen 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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mitoitusvara. Lisäksi lietesäiliöihin johdetaan hakemuksen mukaan 105 

m3 pesu- ja WC-tilojen jätevesiä. Viereisen Sikana Oy:n broilerikasvat-

tamon osalta on Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta päätöksellään 

(antopäivä 6.9.2010) muuttanut ympäristöluvan lupamääräyksiä niin, että 

39 000 broilerin kasvattamon pesu- ja desinfiointivedet voidaan varastoi-

da viereisen sikalan lietesäiliössä. Tätä ei kuitenkaan ole mainittu lupa-

hakemuksessa. Broilerikasvattamoiden pesuvesille tarvitaan kotieläinta-

louden ympäristönsuojeluohjeen (2010) mukaan varastointitilavuutta vä-

hintään 58,5 m3 (1,5 m3/1 000 broileria/vuosi), kun kasvattamoiden pe-

sussa käytetään painepesuripesua. Hakemuksen liitteenä olevan taulu-

kon mukaan tuleva lietesäiliökapasiteetti (netto) olisi 13 718 m3, mikä ei 

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ole riittävä, jos lietesäiliöön tulee 

myös Sikana Oy:n sikalan ja broilerikasvattamon pesuvedet. Tilalla on 

vielä tällä hetkellä voimassa oleva sopimus 400 m3 lietesäiliön käytöstä 

lannanluovutussopimuksen yhteydessä, mutta ko. sopimus on voimassa 

3.1.2021 saakka. 

 

Hakemuksessa on ilmoitettu, että sikalan WC-vedet johdettaisiin edel-

leen lietesäiliöön. ELY-keskus toteaa, että eläinsuojan WC-vesiä ei voi 

johtaa käsittelemättä lietesäiliöön tai käyttää peltolannoitteena (MMMa 

lannoitevalmisteista 24/11, muutos 12/12). WC-vedet on joko käsiteltävä 

kalkkistabiloimalla ennen lietesäiliöön johtamista tai johdettava erilleen ja 

käsiteltävä ympäristönsuojelulain (527/2014) sekä valtioneuvoston ase-

tuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alu-

eilla (157/2017) mukaisesti. Vaihtoehtona on myös käsitellä WC-vedet 

kompostoimalla tai mädättämällä ennen pellolle levittämistä. 

 

Tilalle 26.9.2016 tehdyssä määräaikaistarkastuksessa havaittiin, että lie-

tesäiliöiden aidat oli purettu ja toiminnanharjoittajalle annettiin toimenpi-

dekehotus aitojen rakentamisesta. ELY-keskukselle ei ole tullut ilmoitus-

ta siitä, että aidat olisi asennettu. Luvassa tulee antaa määräykset lie-

tesäiliöiden aitaamisesta ja aidattuna pitämisestä.  

 

Osa hakemusasiakirjoissa olevista peltojen vuokrasopimuksista ja lan-

nanluovutussopimuksista päättyy vuoden 2021 alussa ja osalla sopimuk-

sia on jatkettu suullisesti. ELY-keskus muistuttaa, että toiminnanharjoitta-

jalla tulee olla jatkuvasti riittävä määrä lannanlevitysalaa. 

 

BAT-päätelmien huomioiminen 

 

ELY-keskus toteaa, että annettavissa lupamääräyksissä tulee huomioida 

BAT-päätelmät kattavasti. ELY-keskus toteaa, että lanta-analyysi tulee 

ottaa vähintään viiden vuoden välein ja lannan kokonaistypen sekä ko-

konaisfosforin eritystä tulee seurata vuosittain esimerkiksi massataselas-

kennan avulla. Toiminnanharjoittajan tulee vuosiraportoinnin yhteydessä 

ilmoittaa, onko lanta-analyysi voimassa. Ympäristöluvassa tulee määrätä 

lannan levityksestä BAT-päätelmien mukaisesti, mikäli levityksessä käy-

tetään toiminnanharjoittajan omaa kalustoa. 
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Luvassa tulee määrätä ammoniakkipäästöjen tarkkailusta sekä ammoni-

akkipäästön raja-arvo (BAT-AEL-arvo). Hakemukseen on liitetty massa-

taseeseen perustuva ammoniakkipäästölaskelma, jonka mukaan ammo-

niakkipäästö on 1,60 kg NH3/ep/v. Raja-arvo BAT-päätelmien mukaisesti 

lihasikojen kasvatukselle on 2,6 kg NH3/ep/v. Päästö jää raja-arvon alle. 

 

Sikana Oy:n sikalaa lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijaitsevat 

eläinsuojista n. 1,4 km etäisyydellä. ELY-keskuksen näkemyksen mu-

kaan BAT-päätelmien mukainen hajun- tai melunhallintasuunnitelma ei 

ole tarpeen. Tilalla tehtävät mahdolliset ammoniakkipäästöjä vähentävät 

toimenpiteet tulee selostaa vuosiraportoinnin yhteydessä ja liittää mu-

kaan arvio niiden vaikutuksista koko tuotantoprosessin ammoniakkipääs-

töihin. Toiminnanharjoittajan tulee ELY-keskuksen kannan mukaan pitää 

kirjaa BAT-päätelmien kohdan 29 mukaisista prosessimuuttujista ja esit-

tää ne valvontaviranomaiselle pyydettäessä sekä tarkastusten yhteydes-

sä. Vuosi-raportointiin tulee vuosittain liittää tiedot mahdollisesti uusituis-

ta lanta-analyyseistä, lannan muodostumisesta sekä kuolleiden eläinten 

määrästä. Lisäksi vuosiraporttiin tulee liittää tiedot ammoniakkitarkkailun 

tuloksista. 

 

BAT-päätelmiin perustuvia lupamääräyksiä tulee noudattaa viimeistään 

neljän vuoden kuluttua BAT-päätelmien julkaisusta eli 21.2.2021 men-

nessä. Toiminnanharjoittajan on muutoinkin seurattava toimialansa par-

haan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava tilan oloihin 

soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. 

 

Riskit ympäristölle ja arvio perustilaselvityksen tarpeesta 

 

Toiminnanharjoittaja katsoo hakemuksessaan, ettei perustilaselvitystä 

tarvita. ELY-keskus toteaa, että eläinsuojan yhteydessä säilytettävien 

mahdollisten merkityksellisten vaarallisten aineiden määrät ovat suhteel-

lisen pieniä. Toiminnan aiheuttamat riskit ympäristölle johtuvat pääosin 

lannan käytöstä lannoitteena peltoviljelyssä. Varastoimalla ja käsittele-

mällä lanta asianmukaisesti, riskit pohjaveden ja maaperän saastumisel-

le ovat vähäisiä. Edellä olevan perusteella ELY-keskus katsoo, että YSL 

82 §:n mukaisen perustilaselvityksen tekeminen ei ole tarpeellista. 

 
Muistutukset ja mielipiteet 

 

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. 

 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

 

Hakijalle on 21.4.2020 annettu mahdollisuus antaa vastine annetusta 

lausunnosta. Hakija toteaa vastineessaan mm. seuraavaa: 

 

Sikana Oy:n lietesäiliöihin ei johdeta broilerikasvattamosta tulevia pesu- 

ja wc-vesiä, vaan niitä varten kiinteistöllä on oma noin 80 m3:n katettu 

umpisäiliö. Sikana Oy tulee rakentamaan vaadittavan 12 kuukauden liet-
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teen varastointitilan. Kuitenkin enintään noin 6 000 m3 uutta lietesäiliöti-

laa sikalan yhteyteen, riippuen säiliötoimittajasta ja kustannustehokkaas-

ta kokoluokasta. 

 

Sikalan wc- ja sosiaalitilojen pesuvedet tullaan eriyttämään omaan noin 5 

m3:n umpinaiseen betonikaivoon. Kaivo sijoitetaan sikalarakennusten vä-

lissä olevan pumppukaivon läheisyyteen. Uudessa välikaivossa wc- ja 

pesuvesille suoritetaan kalkkistabilointi, jonka jälkeen ne pumpataan 

olemassa olevan pumppauskaivon kautta lietesäiliöön. 

 

Tilalle 26.9.2016 tehdyssä määräaikaistarkastuksessa havaitut puutteet 

on korjattu vuoden 2017 loppuun mennessä. Tällöin uusittiin lietesäiliöitä 

kiertäneet tukitolpat sekä suojaverkko. 

 

Hakija tulee huolehtimaan riittävästä lannanlevitysalan riittävyydestä. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

 

Käsittelyratkaisu 

 

Aluehallintovirasto jättää hakemuksen käsittelemättä rakennettavan etä-

lietesäiliön (noin 4 006 m3) osalta. Aluehallintovirasto ottaa huomioon lu-

paharkinnassa ja lupamääräyksissä tiedot etälietesäiliön varastointitila-

vuudesta. 

 

Ympäristöluparatkaisu 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Sikana Oy:lle ympä-

ristöluvan lihasikalatoiminnalle ja sen laajentamiselle siten, että sikalara-

kennuksissa voidaan pitää yhteensä enintään 5 716 lihasikaa, sekä tar-

kistaa Sikana Oy:n ympäristöluvan EU komission julkaisemien BAT-

päätelmien johdosta. 

 

Päätelmät sisältyvät komission täytäntöönpanopäätökseen (2017/302) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten 

parhaita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvis-

tamisesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten.  

 

Nykyisissä sikalarakennuksissa on tilat yhteensä enintään 2 980 lihasial-

le. Rakennettavissa sikalarakennusten laajennusosissa on tilat yhteensä 

enintään 2 736 lihasialle. Sikalarakennukset ja niiden yhteydessä sijait-

sevat lietesäiliöt sijaitsevat kiinteistöllä Sikamäki 145-421-8-912 Ilmajoen 

kunnassa. 

 

Toiminta tulee sijoittaa päätöksen liitteenä olevan asemapiirroksen (päi-

vätty 19.6.2019, muutettu 17.2.2020, 7.5.2020 ja 2.6.2020) mukaisesti 

ja toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksen ja sen täydennyksien mu-

kaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. 
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Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 
Eläinsuojien ja lietesäiliöiden rakenteet sekä lannan ja jätevesien varas-

tointi 

 

1. Rakennettavien lihasikalarakennusten pohjarakenteet lietekuilui-

neen, uudet lietesäiliöt (2 x 2 600 m3) ja uusi lietteen pumppukaivo 

tulee rakentaa vesitiiviistä betonimateriaalista maa- ja metsätalous-

ministeriön asetuksen (266/2019) tuettavaa rakentamista koskevien 

ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisesti. Myös nykyisten sikalara-

kennusten pohjarakenteet lietekuiluineen, nykyiset lietesäilöt ja liet-

teen pumppukaivo tulee olla rakennettu vesitiiviistä betonimateriaa-

lista. 

 

2. Lihasikalarakennuksissa muodostuva lietelanta ja pesuvedet tulee 

varastoida vesitiivistä betonimateriaalia olevissa lietesäiliöissä siten, 

että niitä ei joudu ympäristöön. Lietelannan, pesuvesien, lietesäiliöi-

den ja etälietesäiliön sadevesien ja kelluvien katteiden sekä sikala-

rakennuksen sosiaalitilojen kalkkistabiloitujen wc- ja jätevesien va-

rastotilavuutta tulee olla vähintään 16 266 m3. Lietelannan varasto-

tilavuuteen voidaan laskea lietekuilujen (noin 1 130 m3) ja pumppu-

kaivojen (yhteensä noin 10,6 m3) tilavuus.  

 

3. Tilalle tulee rakentaa esitetyn suunnitelman mukaisesti kaksi noin 

2 600 m3:n lietesäiliötä. Rakennettavien lietesäiliöiden ympärille säi-

liöiden pohjatason alapuolelle tulee asentaa salaojaputkistot, jotka 

johdetaan tarkkailukaivoihin. Tarkkailukaivojen tulee olla sellaisia, 

että niistä saadaan otettua tarvittaessa vesinäytteet. Uudet lietesäi-

liöt (2 x 2 600 m3) ja uusi etälietesäiliö (noin 4 006 m3) tulee olla 

käyttövalmiina ennen rakennettavien sikalarakennusten laajennus-

osien käyttöönottoa.  

 
4. Nykyisten lietesäiliöiden (3 x 2 015 m3) ja rakennettavien lietesäiliöi-

den (2 x 2 600 m3) kuormausalueiden tulee olla tiivispohjaista mate-

riaalia esim. betonia tai asfalttia viimeistään ennen lihasikalaraken-

nusten laajennusosien käyttöönottoa. Lietesäiliöiden kuormausalu-

eilta lietelanta on poistettava välittömästi lietelannan kuormauksen 

päätyttyä. Kuormausalueet on pidettävä hyvässä ja siistissä kun-

nossa siten, että valumat pinta- ja pohjavesiin voidaan estää. Eläin-

suojien piha- ja kulkutiet, mikäli niitä ei ole asfaltoitu tai asfaltoida, 

tulee pitää riittävän kovapohjaisina.  

 
5. Sikalarakennuksen sosiaalitilojen wc- ja jätevedet tulee eriyttää ha-

kemuksen mukaisesti ja johtaa erilliseen riittävän kokoiseen, katet-

tuun ja vesitiivistä materiaalia olevaan umpisäiliöön. Umpisäiliöstä 

jätevedet tulee toimittaa ensisijaisesti kunnan jätevedenpuhdista-

molle tai muulle laitokselle, jolla on niiden käsittelyyn voimassaoleva 

ympäristölupa. Umpisäiliö tulee tyhjentää riittävin väliajoin.  
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Mikäli sosiaalitilojen wc- ja jätevedet tullaan käsittelemään hake-

muksessa esitetyn mukaisesti kalkkistabiloimalla erillisessä umpisäi-

liössä ennen niiden johtamista lietesäiliöön ja/tai levitystä pelloille, 

on kalkkistabilointi suoritettava asianmukaisesti siten, että jätevedet 

ovat mikrobiologisesti turvallisia eikä niistä aiheudu terveys-, ympä-

ristö- tai hajuhaittoja. Asianmukaisesti kalkkistabiloimalla käsiteltyjä 

wc-vesiä voidaan levittää omille pelloille. Pelto on muokattava vii-

pymättä levityksen jälkeen. Sosiaalitilojen wc- ja jätevesien käsitte-

lyssä kalkkistabiloimalla ja peltolevityksessä tulee noudattaa myös 

mitä Lakeuden jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä on 

määrätty asumislietteiden ja erotuskaivolietteiden omatoimisesta 

käsittelystä sekä mitä muissa jätevesilietteiden käytöstä maatalou-

dessa koskevissa säädöksissä on määrätty. 

 

Tämän lupamääräyksen mukaiset toimenpiteet tulee olla tehtynä 

viimeistään 30.6.2021.  

 
6. Lietelannan kuljetus- ja levityskaluston pesu tulee suorittaa tiivispoh-

jaisella alustalla siten, että pesuvedet otetaan talteen johtamalla ne 

lietesäiliöön tai muuhun erilliseen umpisäiliöön.  

 
Lannan ja jätevesien hyödyntäminen 

 

7. Lietelanta, eläinsuojien pesu- ja jätevedet tulee hyödyntää pellolla 

lannoitteena. Lantaa ja pesuvettä voidaan toimittaa myös ympäristö-

luvan omaavaan laitokseen, jos ennen luovutusta esitetään valvon-

taviranomaiselle voimassa oleva luovutussopimus. Lannan levityk-

seen soveltuvaa peltoa tulee jatkuvasti olla käytettävissä ympäristö-

lupahakemuksen mukaiseen toimintaan vähintään 635,1 hehtaaria. 

Peltopinta-alassa tulee lisäksi ottaa huomioon talousvesikaivojen, 

valtaojien ja vesistöjen varsille jätettävien suojakaistojen/-

vyöhykkeiden vaatimat pinta-alat. 

 

8. Lietelannan, eläinsuojien pesu- ja jätevesien peltolevityksessä ja 

maahan muokkaamisessa tulee noudattaa eräiden maa- ja puutar-

hataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta koskevan 

valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Levityksessä 

tulee huomioida myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravin-

netarve sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus.  

 

9. Lietelannan, eläinsuojien pesu- ja jätevesien kuormaus ja kuljetus 

tulee hoitaa tarkoitukseen suunniteltua tiivistä kalustoa käyttäen si-

ten, että niitä ei joudu ympäristöön, teille, ojiin, vesistöön tai pohjave-

teen ja ettei kuormauksesta/kuljetuksesta aiheudu kohtuutonta hait-

taa tai rasitusta naapureille. Mikäli kuljetusreitille pääsee putoamaan 

lietelantaa, pesu- tai jätevesiä, tulee kuljetukset keskeyttää ja likaan-

tuneet alueet puhdistaa välittömästi.  
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10. Luvanhakijan tulee toimittaa lietelannan levityssuunnitelma yli 500 

metrin etäisyydellä eläinsuojista sijaitsevien lannanlevityspeltojen 

osalta tiedoksi Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksen valvontaviranomaiselle 31.3.2021 mennessä. Suunnitel-

massa tulee esittää levitysalojen sijainnissa tapahtuneet mahdolliset 

muutokset, levitystekniikka, levitysajankohdat, suojavyöhykkeet poh-

javesien, vesistöjen ja talousvesikaivojen suojaamiseksi sekä toi-

menpiteet naapurustolle aiheutuvan hajuhaitan vähentämiseksi. 

Suunnitelmaan on liitettävä myös kopiot uusista tai muuttuneista 

lannan levityssopimuksista ja peltojen vuokrasopimuksista. Lannan-

levityssuunnitelmassa tapahtuvat muutokset mukaan lukien uudet tai 

muuttuneet lannan levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset 

on vuosittain 31.3. mennessä toimitettava tiedoksi valvontavirano-

maiselle. 

 

Suunnitelma on laadittava siten, että  

1) Lietelannan, eläinsuojien pesu- ja jätevesien peltolevitykses-

sä ja suojakaistojen/-vyöhykkeiden jättämisessä vesistöjen, 

valtaojien, pohjavesien/talousvesikaivojen suojaamiseksi 

noudatetaan eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 

olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Levityksessä on huomioi-

tava myös maaperän viljavuus, viljeltävän kasvin ravinnetarve 

sekä lannan typpi- ja fosforipitoisuus. Lietelannan levitykses-

sä on käytettävä ensisijaisesti sijoittavaa tai multaavaa levitin-

tä. Muualle kuin kasvustoon levitettävä lietelanta on mullatta-

va tai pelto kynnettävä mahdollisimman pian, viimeistään vuo-

rokauden kuluttua levityksestä. Lietelannan levitystä juhlapy-

hinä tulee välttää;  

 
2) Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille ei levitetä lietelantaa, 

pesu- ja jätevesiä tai muutakaan nestemäistä orgaanista lan-

noitetta ellei toiminnanharjoittaja maaperätutkimusten tai mui-

den vastaavien luotettavien selvitysten perusteella osoita, että 

siitä ei aiheudu pohjavesien pilaantumisvaaraa. Kasvinsuoje-

luaineita käytettäessä tulee varmistaa, että tuotteet soveltuvat 

pohjavesialueen viljelyyn;   

 
3) Vedenottamoiden kaivojen ja muiden talousveden hankintaan 

käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä 

maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista 

riippuen vähintään 30-100 metriä leveä suojavyöhyke, jolle ei 

levitetä lietelantaa;  

 

Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, että lietelannan vastaan-

ottajat ovat tietoisia siitä, mitä lannan levityksestä on määrätty 

tässä päätöksessä ja eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräi-

sin olevien päästöjen rajoittamisesta koskevassa valtioneuvos-

ton asetuksessa. 
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Päästöt ilmaan ja hajuhaittojen vähentäminen 

 

11. Nykyisistä lihasikalarakennuksista ja rakennettavista lihasikalara-

kennusten laajennusosista ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö saa 

olla 21.2.2021 alkaen enintään 2,6 kg NH3/eläinpaikka/vuosi. 

Päästöraja-arvo koskee laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa 

syntyviä päästöjä. 

 

12. Mikäli lihasikaloista ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö ylittää lu-

pamääräyksen 11 mukaisen ammoniakkipäästöraja-arvon, on pois-

toilma käsiteltävä tai muilla teknisillä toimenpiteillä vähennettävä 

päästöjä siten, ettei päästöraja-arvo ylity. Ammoniakkipäästön arvi-

oinnista/määrittämisestä on annettu lupamääräys 28.  

 
13. Eläinten valkuaisruokinta tulee pyrkiä optimoimaan niin, että lietelan-

taan joutuvien typpiyhdisteiden määrä voidaan pitää mahdollisim-

man vähäisenä. Eläinsuojien sisätilat on pidettävä siistinä ja sisäil-

man lämpötila mahdollisimman alhaisella tasolla. Eläinsuojien, lie-

tesäiliöiden, lietteen pumppukaivojen ja sosiaalitilojen jätevesille tar-

koitetun umpisäiliön ympäristö sekä kulkutiet on pidettävä hyvässä 

ja siistissä kunnossa.  

 
14. Nykyisten sikalarakennusten ja rakennettavien sikalarakennusten 

laajennusosien poistoilma tulee johtaa ulos eläinsuojien katolla si-

jaitsevien poistoilmahormien kautta. Rakennettavien lihasikalara-

kennusten laajennusosiin tulee hakemuksessa esitetyn mukaisesti 

asentaa valmius lietekuilujen jäähdytyksen käyttöönottamiselle jat-

kossa. Rakennettavien lihasikalarakennusten laajennusosiin tulee 

asentaa myös hakemuksessa esitetyn mukaisesti vesijohtoverkos-

ton paineeseen perustuva kastelujärjestelmä. 

 
15. Nykyiset lietesäiliö (3 x 2 015 m3) tulee täyttää alakautta ja pitää ka-

tettuna vähintään 10 cm:n vahvuisella kelluvalla katteella (esim. sty-

rox-rouheella, turpeella tai muulla vastaavalla materiaalilla). Uudet 

lietesäiliöt (2 x 2 600 m3) tulee täyttää alakautta ja kattaa vähintään 

10 cm:n vahvuisella kelluvalla katteella (esim. styrox-rouheella, tur-

peella tai muulla vastaavalla materiaalilla). Kelluvien katteiden pysy-

vyyttä tulee tarkkailla ja tarvittaessa niiden pysyvyys koko lietepin-

nalla tulee varmistaa tuulisuojauksella tai muulla vastaavalla tavalla. 

Nykyinen lietteen pumppukaivo (5,3 m3) tulee pitää katettuna beto-

nikannella ja uusi lietteen pumppukaivo (5,3 m3) tulee kattaa betoni-

kannella.  

 

16. Eläinsuojista alle 500 metrin etäisyydellä sijaitsevilla peltolohkoilla 

muualle kuin kasvustoon levitettävän lietelannan multaaminen tulee 

suorittaa neljän tunnin kuluessa levityksestä.  Lannan levityksestä ei 

saa aiheutua kohtuutonta hajuhaittaa tai muutakaan haittaa levity-

salojen välittömässä läheisyydessä asuville. Lannan levitysajankoh-

ta tulee pyrkiä valitsemaan siten, että naapureille aiheutuva haju-
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haitta olisi mahdollisimman vähäinen. Lannan levitystä tulee välttää 

yleisinä juhlapyhinä. 

 
Meluhaitan vähentäminen  
 
17. Eläinsuojien toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa melulle altistu-

vien asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen piha-alueilla ylittää päiväai-

kaan klo 07-22 keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) ja yöaikaan klo 22-07 

keskiäänitasoa 50 dB (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai 

kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen 

sen vertaamista sallittuun melutasoon. 

 

Jätteet 

 

18. Toimintaa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman 

vähän. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä 

toisistaan erillään. Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi 

on järjestettävä siten, ettei niiden varastoinnista aiheudu epäsiisteyt-

tä, haju- tai terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaan-

tumisvaaraa tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle.  

 

19. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet tulee lajitella ja toimittaa ensisijai-

sesti kierrätykseen tai muuhun keräyspaikkaan kunnan jätehuolto-

määräysten mukaisesti. Hyötykäyttöön kelpaamattomat tavanomai-

set jätteet tulee toimittaa hyväksyttävään keräyspaikkaan kunnan jä-

tehuoltomääräysten mukaisesti.  

 
20. Vaaralliset jätteet, kuten jäteöljyt, öljynsuodattimet, akut ja 

loisteputket on varastoitava katetussa tiivispohjaisessa varastossa, 

josta mahdolliset valumat voidaan kerätä talteen. Vaaralliset jätteet 

tulee toimittaa vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkaan, jolla on 

ympäristölupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. 

 
Kuolleet eläimet 

 

21. Eläinten ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee toimittaa 

hakemuksen mukaisesti Honkajoki Oy:lle tai muuhun ympäristöluvan 

omaavaan laitokseen käsiteltäväksi. Ruhojen ja muun eläinjätteen 

pitkäaikaista varastointia tulee välttää ja lyhytaikainenkin varastointi 

tulee järjestää siten, että se ei aiheuta terveyshaittaa, hajuhaittaa 

taikka epäsiisteyttä. Eläinjätettä ei saa haudata.  

 

 Ruhot ja muu toiminnassa syntyvä eläinjäte tulee varastoida tiiviissä, 

jäähdytettävässä raatokontissa tai muussa vastaavassa ruhojen 

kylmäsäilytykseen tarkoitetussa paikassa.  

  
Kärpäshaittojen vähentäminen ja haittaeläinten torjuminen 

 

22. Kärpäshaittoja on vähennettävä käyttämällä ainakin kesäaikana 

eläinsuojissa kärpäshaittojen torjuntaan soveltuvia kemiallisia ja/tai 
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biologisia keinoja. Haittaeläinten kuten rottien esiintymistä on eh-

käistävä mm. pitämällä tilakeskuksen alue riittävän siistinä ja tarvit-

taessa haittaeläimiä on torjuttava.  

 

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointi 

 

23. Kemikaalien ja öljytuotteiden varastoinnista ja käsittelystä ei saa ai-

heutua vaaraa tai haittaa terveydelle, pinta- ja pohjavesille, maape-

rälle tai muulle ympäristölle. Kemikaalien ja öljytuotteiden säilytyk-

seen käytettävien säiliöiden tai astioiden tulee olla tiiviitä, kannellisia 

ja niiden päällä tulee lukea mitä kemikaalia säiliö tai astia sisältää. 

Öljytuotteet ja vaarallisiksi luokitellut kemikaalit tulee säilyttää luki-

tussa, katetussa ja tiivispohjaisessa varastossa, josta mahdolliset 

valumat voidaan kerätä talteen.  

 

24. Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä polttoaineen va-

rastointiin. Ulkona sijaitsevien maanpäällisten tankkauskäytössä 

olevien polttoainesäiliöiden tulee olla kaksivaippaisia tai kiinteällä 

valuma-altaalla varustettuja tai ne tulee sijoittaa suoja-altaaseen ka-

tettuun tilaan. Polttoainesäiliöiden tulee olla varustettuja laponesto-

laitteella ja täytössä tulee käyttää ylitäytön estävää järjestelmää. 

Tankkauskäytössä olevien polttoainesäiliöiden täyttö- ja tankkaus-

paikat tulee olla päällystetty kulutusta ja öljytuotteita kestävällä pin-

noitteella (esim. betonilla tai asfalttibetonilla) 31.10.2020 mennessä. 

 
Polttoainesäiliöiden laitteet tulee lukita tankkausten väliaikoina ja 

säiliöt tulee pitää hyvässä kunnossa. Polttonesteiden varastointipai-

kan läheisyyteen tulee varata riittävä määrä sopivaa imeytysmateri-

aalia (esim. turve). Mahdollisista vuodoista tulee ilmoittaa välittö-

mästi hätäkeskukselle.  

 

 Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 

 
25. Lietesäiliöiden, lietelannan pumppukaivojen ja sikalarakennuksen 

sosiaalitilojen wc- ja jätevesien umpisäiliön kunto sekä lietelannan 

pumppukaivojen ja sosiaalitilojen wc- ja jätevesien umpisäiliön kat-

teiden kunto tulee tarkistaa säännöllisesti mahdollisten vaurioiden 

havaitsemiseksi. Myös polttonestesäiliöiden ja jätehuoltotilojen kun-

toa tulee tarkkailla riittävän usein. Lietelannan, pesu- ja jätevesien 

säilytystilat tulee tyhjentää perusteellisesti vuosittain ja samalla tu-

lee tarkistaa niiden kunto mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. 

Mikäli rakenteissa tai laitteissa havaitaan vaurioita tai toimintaon-

gelmia, jotka voivat johtaa päästöjen tai haittojen syntymiseen, on 

ne välittömästi korjattava. 

 

26. Lietelannasta tulee tehdä lanta-analyysit liukoisen typen, kokonais-

typen ja kokonaisfosforin määrittämiseksi vähintään viiden vuoden 

välein.  
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27. Lannan kokonaistypen ja kokonaisfosforin eritystä on seurattava 

vuosittain ensisijaisesti typen ja fosforin massataselaskennalla, joka 

perustuu rehun kulutukseen, rehun raakavalkuais- ja kokonaisfosfo-

ripitoisuuteen ja eläimen tuotostasoon tai Ianta-analyyseillä. 

Seuranta on aloitettava viimeistään 21.2.2021.  

 
28. Lihasikalarakennuksista ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö (kg 

NH3/eläinpaikka/vuosi) tulee 21.2.2021 lähtien arvioida vuosittain 

massataseeseen perustuvalla arviolla, joka pohjautuu typen erityk-

seen ja kokonaistypen määrään kussakin lannan käsittelyn vaihees-

sa tai päästökertoimien avulla. Vaihtoehtoisesti sikalarakennuksista 

ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö tulee määrittää mittaamalla 

kertaluonteisesti sekä aina kun kasvatettava eläintyyppi ja/tai tuotan-

tomuoto muuttuu merkittävällä tavalla. Arvioinnit/mittaukset tulee to-

teuttaa siten kuin BAT-päätelmien kohdassa 4.9.2 on kuvattu.   

 
 Mikäli ammoniakkipäästöt määritetään mittaamalla, päästömittauk-

set on suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta standardien 

(CEN, ISO, SFS tai muu vastaavan tasoinen kansallinen tai kan-

sainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti tai muilla 

tarkoitukseen soveltuvilla yleisesti käytössä olevilla viranomaisten 

hyväksymillä menetelmillä. Mittausraporteissa on esitettävä käytetyt 

mittausmenetelmät ja niiden mittausepävarmuudet sekä arvio tulos-

ten edustavuudesta. 

 

29. Lupamääräyksessä 27 velvoitettua tarkkailua ja lupamääräyksessä 

30 velvoitettuja raportointeja voidaan myöhemmin tarkentaa ja muut-

taa valvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että 

muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, lupamääräysten 

noudattamisen valvottavuutta eivätkä tarkkailun kattavuutta. 

 

30. Toiminnanharjoittajan tulee pitää kirjaa eläinsuojien toiminnasta ai-

nakin seuraavien asioiden osalta ja niitä koskevat tiedot tulee rapor-

toida vuosittain. 

 

• eläinten määrä eläinsuojittain 

• toiminnassa muodostuva lietelannan, pesu- ja jätevesien 

määrä (m3/vuosi) 

• sikalarakennuksen sosiaalitilojen kalkkistabiloitujen wc- ja 

jätevesien määrä (m3/vuosi) 

• lietelannan, pesu- ja jätevesien (mukaan lukien kalkkista-

biloidut wc- ja jätevedet) toimituspaikat tai vastaanottajat 

ja – ajankohdat 

• kuolleiden eläinten määrä (kpl/vuosi tai t/vuosi), toimitus-

paikat ja ajankohdat 

• tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja 

määrästä sekä toimituspaikoista 

• tiedot häiriötilanteista tai muista poikkeuksellisista tilan-

teista 
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• uudet tai muuttuneet sopimukset lannan levitykseen käy-

tettävistä peltoaloista (myös peltokartat)  

• Euroopan päästörekisteriin (E-PRTR) ilmoitettavat tiedot 

eläinsuojien ammoniakkipäästöistä sekä niiden arviointi-

perusteet. Vuodesta 2021 alkaen raportoitavien ammoni-

akkipäästöjen määrä kg NH3/eläinpaikka/vuosi tulee olla 

määritettyjä lupamääräyksen 28 mukaisesti.    

• lanta-analyysin tulokset ja voimassaolo. Vuodesta 2021 

alkaen Iannan kokonaistypen (N) ja kokonaisfosforin (P) 

erityksen määrien (kg/eläinpaikka/vuosi) tulee olla määri-

tettyjä Iupamääräyksen 27 mukaisesti. 

• tiedot tilalla mahdollisesti tehdyistä lisätoimenpiteistä am-

moniakkipäästöjen vähentämiseksi 

 

Kirjanpitotietojen tulee sisältää lisäksi tiedot veden, sähköenergian, 

polttoaineiden ja rehun kulutuksesta. Kirjanpitotietojen tulee olla val-

vontaviranomaisen tarkastettavissa ja tietoja on säilytettävä tilalla 

vähintään kuusi vuotta. 

 

Toimintaa koskevat tiedot (vuosiraportti) tulee lähettää valvontavi-

ranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä, ellei val-

vontaviranomainen toisin määrää. Vuosiraporttitiedot on toimitettava 

ensisijaisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään soveltuvassa 

muodossa. 

 

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus 

 

31. Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökel-

poisen tekniikan kehittymistä, erityisesti haju- ja ammoniakkipäästö-

jen vähentämiseen liittyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehit-

tymistä, ja toimialansa BAT-päätelmiä. Parasta taloudellisesti käyt-

tökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä eläinsuojien kaikissa toi-

minnoissa niin, että päästöt ja toiminnan ympäristövaikutukset ovat 

mahdollisimman vähäisiä sekä energian käyttö mahdollisimman te-

hokasta.  

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

 

32. Mahdollisista häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista, jotka ovat ai-

heuttaneet tai saattavat aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja, on 

välittömästi ilmoitettava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen valvon-

taviranomaiselle ja Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-

le. Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallis-

ten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksel-

listen tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi.  
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Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen 

 

33. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa eläinsuojien toiminnassa tapah-

tuvista olennaisista eläinmäärään, tuotantoon tai ympäristön pilaan-

tumisriskiin liittyvistä muutoksista, toiminnan lopettamisesta tai toi-

minnanharjoittajan vaihtumisesta hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin 

ryhtymistä valvontaviranomaiselle. Mikäli toiminta muuttuu tai olen-

naisesti laajenee, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Toi-

minnan lopettamisesta on esitettävä myös yksilöity suunnitelma val-

vontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista. 

 

Käyttöönottoilmoitus  

 

34. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle raken-

nettavien lihasikalarakennusten laajennusosien, uusien lietesäiliöi-

den ja lietteen pumppukaivon sekä sosiaalitilojen wc- ja jätevesien 

erillisen umpisäiliön käyttöönotosta vähintään 30 vrk ennen niiden 

käyttöönottoa.  

 

RATKAISUN PERUSTELUT 

 

Luvan myöntämisen edellytykset 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa myön-

netään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 

nojalla annettujen säännösten vaatimukset.  

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen 

edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat lupamääräykset ja toiminnan si-

joituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toi-

mintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momen-

tin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa, 3) 16-18 §:ssä kiel-

lettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 

vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuu-

den vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, tai 5) eräistä naapuruus-

suhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasi-

tusta. Ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava si-

ten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantu-

minen voidaan ehkäistä. Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanva-

raista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueel-

la, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, 

on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä 

kaavassa varattuun tarkoitukseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava 

tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi muun muassa 

päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittami-

sesta sekä päästöpaikan sijainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantu-
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misen ehkäisemisestä, jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vä-

hentämisestä sekä toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteis-

sa. Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan luvassa on muun 

muassa annettava tarpeelliset määräykset päästöjen, toiminnan ja jäte-

huollon tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. 

 

Käsittelyratkaisun perustelut 

  

Aluehallintovirasto katsoo, että hakemuksessa esitetty rakennettava 

etälietesäiliö (noin 4 006 m3) ei muodosta eläinsuojien kanssa sellaista 

ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin kohdassa 3 ja 41 §:ssä tarkoi-

tettua teknistä tai toiminnallista yhteyttä, että niiden ympäristövaikutuk-

sia olisi tarpeen tarkastella yhdessä. Eläinsuojien ja etälietesäiliön (etä-

lietesäiliö sijaintipaikka sijaitsee noin 5 km:n etäisyydellä eläinsuojista) 

keskinäisen etäisyyden vuoksi niistä ympäristössä aiheutuvat vaikutuk-

set eivät kohdistu samaan alueeseen. 

 

Luvan myöntämisen ja ratkaisun perustelut 

 

Aluehallintovirasto myöntää ympäristöluvan, koska hakemuksen mukais-

ten eläinsuojien toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jäte-

lain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti, 

kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset. 

 

Eläinsuojien vähimmäissuositusetäisyyksien laskemisessa on vielä käy-

tettävä kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen mukaisia eläinyksik-

kökertoimia. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeessa I/2010 liittees-

sä 4 on esitetty uusien, talouskeskusten ulkopuolelle rakennettavien ko-

tieläinsuojien vähimmäisetäisyyssuositukset häiriintyvistä kohteista. Uusi, 

talouskeskuksen ulkopuolelle rakennettava 5 716 lihasialle (5 716 ey) 

tarkoitettu eläinsuoja edellyttäisi ohjeen mukaan vähintään noin 520 met-

rin vähimmäisetäisyyttä normaaleissa olosuhteissa ja vähintään noin 570 

metrin vähimmäisetäisyyttä vaativissa olosuhteissa. 

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 liitteen 3 mukaisilla 

eläinyksikkökertoimilla laskettuna hakemuksen mukainen tuleva eläin-

määrä (5 716 ey) on eläinyksiköinä noin 1,9-kertainen nykyiseen ympä-

ristöluvan eläinmäärään (2 980 ey) nähden. Myös ympäristönsuojelulain 

liitteen 3 mukaisilla eläinyksikkökertoimilla laskettuna hakemuksen mu-

kainen tuleva eläinmäärä (5 716 ey) on eläinyksikköinä noin 1,9-

kertainen nykyisen ympäristöluvan mukaista eläinmäärää vastaavaan 

eläinyksikkömäärään (2 980 ey) nähden. 

 

Aluehallintovirasto katsoo, että kyseessä on laajennushanke. Laajen-

nushankkeissa suojaetäisyyksiksi voidaan hyväksyä lyhyemmät etäisyy-

det kuin uusissa tai uuteen toimintaan rinnastettavissa hankkeissa. 

 

Nykyisistä eläinsuojista ja rakennettavista eläinsuojien laajennusosista 

sekä nykyisistä lietesäiliöistä ja rakennettavista lietesäiliöistä on etäisyyt-
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tä noin 1,4-1,5 km lähimpiin naapureiden asuin- tai vapaa-

ajanrakennuksiin. Lihasikalarakennusten itäpuolella, kiinteistöllä Sikamä-

ki 145-421-8-912, sijaitsee kaksi broilerikasvattamoa, joilla on kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämät ympäristöluvat (enintään 

39 000 broileria ja 30 000 broileria). Eläinsuojien kaakkoispuolella, lä-

himmillään noin 260 metrin etäisyydellä, sijaitsee kalliokiviaineksen lou-

hosalue. Puolustusvoimien varikkoalue sijaitsee noin 430 metrin etäisyy-

dellä nykyisistä eläinsuojista ja noin 350 metrin etäisyydellä rakennetta-

vista eläinsuojien laajennusosista. Etäisyyksien mittaukset perustuvat 

Maanmittauslaitoksen kiinteistötietopalvelun karttaohjelmaan. 

 

Aluehallintovirasto katsoo, että suojaetäisyydet lähimpiin naapureiden 

asuin- tai vapaa-ajanrakennuksiin ovat riittävät, kun otetaan huomioon 

myös annetut lupamääräykset.  

 

Kun otetaan huomioon annetut lupamääräykset, eläinsuojien eläinmäärä, 

eläinsuojien ja lietesäiliöiden sijainti naapureihin nähden, toiminta ei to-

dennäköisesti aiheuta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 

terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaa-

raa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuh-

teiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tär-

keän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalu-

eella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Hajuhaittojen vähentämiseksi luvassa on annettu määräykset mm. ny-

kyisten ja rakennettavien lietesäiliöiden täyttämisestä alakautta, nykyis-

ten lietesäiliöiden ja rakennettavien lietesäiliöiden pitämisestä katettu-

na/kattamisesta kelluvalla katteella, lietelannan pumppukaivojen pitämi-

sestä katettuna/kattamisesta betonikansilla, nykyisten eläinsuojien ja ra-

kennettavien eläinsuojien laajennusosien poistoilman johtamisesta ulos 

katolla sijaitsevien poistoilmahormien kautta sekä lietelannan levittämi-

sestä eläinsuojien lähialueella. Lisäksi on annettu määräys päästöraja-

arvosta eläinsuojista ilmaan vapautuvalle ammoniakkipäästölle 

21.2.2021 alkaen.  

 

Eläinsuojatoiminta kyseisellä paikalla täyttää luvan myöntämisen edelly-

tykset, mikäli annettuja lupamääräyksiä noudatetaan. Ympäristöluvan 

myöntäminen ei edellytä, että toiminta olisi täysin hajutonta ja haitatonta. 

 

Lupapäätöksessä on lupaharkintaan sisältyvien toimintojen osalta otettu 

huomioon Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuun-

nitelma vuosille 2016-2021 ja Kyrönjoen vesistöalueen vesienhoidon 

toimenpideohjelma vuosille 2016-2021. 

 

 

 

 

 



28 

 
Lupamääräysten tarkistamisen perustelut BAT-päätelmien johdosta 

 

Hakemuksen mukaisella eläinmäärällä laitos luokitellaan ympäristönsuo-

jelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 1 kohdan 11 a) mukaiseksi direktii-

vilaitokseksi, jota koskevat ympäristönsuojelulain 75-82 §:t. 

 

Laitoksen pääasiallista toimintaa koskee Euroopan parlamentin ja neu-

voston direktiivin 2010/75/EU siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen 

parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät. 

 

Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302 Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten par-

haita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistami-

sesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten on julkaistu 21.2.2017.  

 

Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa esitetty paras 

käyttökelpoinen tekniikka täyttää siipikarjan tai sikojen tehokasvatuksen 

BAT-päätelmien parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Käsitte-

lyssä on otettu huomioon, mitä ympäristönsuojelulaissa on määrätty mm. 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan vertailuasiakirjojen (BREF) sitovuu-

desta ja erityisesti, mitä toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

päästörajoista on päätelmissä määrätty (BAT-AEL).  

 

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

kaiselle lannassa eritetylle kokonaistypelle ja kokonaisfosforille. Toimin-

nan lannan typpi- ja fosforimäärien oletetaan sijoittuvan tälle vaihteluvälil-

le, mutta niistä ei ole kuitenkaan määrätty ehdottomana. Lannan koko-

naistyppimäärän minimointi ehkäisee myös ammoniakkipäästöjä. Sen si-

jaan lannan kokonaistypen ja kokonaisfosforin erityksen seurannasta ja 

raportoinnista on määrätty. Tällä hetkellä Suomessa ei ole olemassa ty-

pen ja fosforin erityksen tarkkailulle tarvittavia laskentamenetelmiä, joten 

niiden seuranta ja raportointi tulee ottaa laitoksessa käyttöön, kun tark-

kailumenetelmä on kehitetty. 

 

Ympäristönsuojelulain 82 §:n mukaan direktiivilaitoksen toiminnanharjoit-

tajan tulee laatia maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys ja liittää se 

lupahakemukseen, mikäli toiminnassa käytetään, varastoidaan, tuote-

taan tai muutoin syntyy merkityksellisiä vaarallisia aineita. Hakemukseen 

on liitetty arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta. Esitetyn perusteel-

la aluehallintovirasto on katsonut, ettei tarvetta varsinaisen perustilaselvi-

tyksen laatimiselle tässä tapauksessa ole. 

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Eläinsuojien ja lietesäiliöiden rakenteita sekä lannan ja jätevesien varas-

tointia koskevat lupamääräykset 1-6 

 

Valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin 

olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) sekä maa- ja metsäta-
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lousministeriön asetuksen tuettavaa rakentamista koskevista ympäris-

tönsuojeluvaatimuksista mukaan eläinsuojien pohjarakenteiden, lietesäi-

liöiden ja lietelannan pumppukaivojen tulee olla vesitiivistä materiaalia 

suorien valumien estämiseksi. Lietelannan ja eläinsuojien pesuvesien 

varastotilavuuden tulee vastata 12 kuukauden laskennallista varastotila-

vuutta.  

 

Valtioneuvoston eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 

päästöjen rajoittamisesta antaman asetuksen (1250/2014) mukaan liete-

lantaa lasketaan muodostuvan 2,4 m3 lihasikaa kohden vuodessa. Ym-

päristöluvan mukaisella eläinmäärällä (5 716 lihasikaa) laskennallinen 

lietelannan tuotto vuodessa on 13 718,4 m3. Kun otetaan huomioon 

myös nykyisten lietesäiliöiden, rakennettavien lietesäiliöiden ja rakennet-

tavan etälietesäiliön sadevesien ja kelluvien katteiden mitoitusvara (60 

cm/lietesäiliö, yhteensä 2 443 m3) sekä sikalarakennuksen sosiaalitilojen 

kalkkistabiloitujen wc- ja jätevesien määrä (105 m3/vuosi), on lietelannan 

varastointitilavuustarve noin 16 266 m3 vuodessa. Toiminnanharjoittajan 

esittämä lietelannan, pesuvesien ja sadevesien/kelluvien katteiden sekä 

sosiaalitilojen wc- ja jätevesien varastointitilavuus on riittävä, kun tilalle 

rakennetaan olemassa olevien lietesäiliöiden lisäksi kaksi uutta lietesäi-

liötä (2 x 2 600 m3) ja yksi uusi etälietesäiliö (4 006 m3) ja kun otetaan 

huomioon myös lietekuilujen (1 130 m3) ja pumppukaivojen tilavuus (10,6 

m3).  

 

Nykyisten ja rakennettavien lietesäiliöiden kuormausalueiden tulee olla 

tiivispohjaista materiaalia esim. betonia tai asfalttia ennen lihasikalara-

kennusten laajennusosien käyttöönottoa pinta- ja pohjavesien pilaantu-

misen estämiseksi ja koska muodostuvan lietelannan määrä on suuri. 

Sikana Oy:lle 26.5.2006 myönnetyssä ympäristöluvassa on annettu lu-

pamääräyksessä 3 jo määräys, että lietelannan kuormauspaikat tulee va-

rustaa tiiviillä alustalla, josta liete voidaan ottaa talteen, mikäli sitä joutuu 

maahan. 

 

Sikalarakennuksen sosiaalitilojen wc- ja jätevedet tulee johtaa erilliseen 

umpisäiliöön, joka tyhjennetään ensisijaisesti kunnan jätevedenpuhdis-

tamolle tai muulle laitokselle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kysei-

siä jätevesiä. Määräys sikalarakennuksen sosiaalitilojen wc- ja jätevesien 

käsittelystä on annettu ympäristö-, terveys- ja hajuhaittojen estämiseksi, 

mikäli sosiaalitilojen wc- ja jätevedet tullaan käsittelemään hakemukses-

sa esitetyn mukaisesti kalkkistabiloimalla erillisessä umpisäiliössä ennen 

niiden johtamista lietesäiliöön ja/tai levitystä pelloille. Valvontaviranomai-

nen voi antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä sosiaalitilojen wc- ja jä-

tevesien käsittelystä. Sosiaalitilojen wc- ja jätevesien käsittelyssä kalkkis-

tabiloimalla ja peltolevityksessä tulee noudattaa myös mitä Lakeuden jä-

telautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä on määrätty sekä mitä 

muissa jätevesilietteiden käytöstä maataloudessa koskevissa säädöksis-

sä on määrätty (mm. MMMa lannoitevalmisteista 24/11, muutos 12/12). 

 



30 

 
Eläinsuojan sosiaalitilojen wc-vesiä ei saa levittää pelloille käsittelemät-

töminä terveyssyistä eikä ympäristön pilaantumisvaaran vuoksi. Mää-

räystä annettaessa on otettu huomioon myös maa- ja metsätalousminis-

teriön asetus (266/2019), jonka mukaan eläinsuojan sosiaalitilojen käy-

mäläjätevesiä, samoin kuin eläinten lääkityksen takia tai terveydellisistä 

syistä hävitettäviä jätevesiä ei saa johtaa lietelantalaan tai virtsasäiliöön 

käsittelemättöminä, mikäli niitä levitetään pelloille.  

 

Lannan ja jätevesien hyödyntämistä koskevat lupamääräykset 7-10 

 

Vaatimus lannan levitykseen tarvittavasta peltopinta-alasta perustuu ym-

päristöministeriön ohjeeseen kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 

I/2010. Lannanlevityspeltoa tarvitaan vähintään yksi peltohehtaari 9 li-

hasikaa kohden ylilannoituksen ja ravinteiden huuhtoutumisriskin ehkäi-

semiseksi. Toiminnanharjoittaja on esittänyt riittävästi peltoa lietelannan 

levitystä varten. 

 

Lannan peltolevityksessä tulee noudattaa eräiden maa- ja puutarhata-

loudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta koskevan valtioneu-

voston asetuksen (1250/2014) määräyksiä. Viljavuusanalyysiin, lannan 

ravinnesisältöön ja kasvin todelliseen ravinnetarpeeseen perustuvat levi-

tysmäärät vähentävät ylilannoitusriskiä ja sen myötä ylimääräisten huuh-

toutumiselle alttiiden ravinteiden määrää maassa.  

 

Määräys lannanlevityssuunnitelman toimittamisesta on tarpeen yli 500 

metrin etäisyydellä eläinsuojista sijaitsevien lannan levityspeltojen osalta, 

koska lannan levityspellot sijaitsevat etäällä eläinsuojista. Lannanlevitys-

suunnitelmalla varmistetaan, että lannan tuottaja huolehtii riittävässä 

määrin siitä, ettei lannan levittämisestä aiheudu vaaraa tai haittaa ympä-

ristölle tai terveydelle. 

 

Lietelannan, eläinsuojien pesu- ja jätevesien käyttöä pohjavesialueilla on 

rajoitettu pohjavesien pilaantumisriskin ehkäisemiseksi.  

 

Ilmapäästöjen ja hajuhaittojen vähentämistä koskevat lupamääräykset 

11-16 

 

 Euroopan komission antama täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302 Eu-

roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten par-

haita käyttökelpoisia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistami-

sesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten on julkaistu 21.2.2017. 

Ilmaan vapautuvia ammoniakkipäästöjä koskeva raja-arvo on annettu, 

että saavutetaan BAT-päätelmissä 2017/302/EU ilmaan vapautuvalle 

ammoniakkipäästölle esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukai-

nen päästötaso. Päästöraja-arvoa määrättäessä on sovellettu BAT-

päätelmien taulukkoa 2.1 (BAT 30). Päästöraja-arvo koskee normaalia 

toimintaolosuhdetta. 
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 Ympäristönsuojelulain 81 §:n mukaan laitoksen on täytettävä BAT-

päätelmien mukaiset päästötasovaatimukset neljän vuoden kuluessa 

BAT-päätelmien antamisesta, ellei hakija ole hakemuksessaan ilmoitta-

nut noudattavansa tätä aikaisempaa ajankohtaa. Suomen ympäristökes-

kuksen kehittämä laskuri eläinsuojista ilmaan vapautuville ammoniakki-

päästöille valmistui syksyllä 2019.  

 

 Mikäli eläinsuojista ilmaan vapautuva ammoniakkipäästö ylittää lupa-

määräyksen 28 mukaisesti arvioituna/mitattuna määritetyn päästöraja-

arvon, tulee poistoilma käsitellä tai muilla teknisillä toimenpiteillä vähen-

tää päästöjä siten, ettei päästöraja-arvo ylity. 

 

Eläinsuojien hajupäästöt laimenevat parhaiten, kun poistoilma johdetaan 

ulos eläinsuojien katoilla sijaitsevien poistoilmahormien kautta. Määräys 

asentaa valmius lietekuilujen jäähdytyksen käyttöönotolle rakennettavien 

lihasikalarakennusten laajennusosiin sekä määräys vesijohtoverkoston 

paineeseen perustuvan kastelujärjestelmän asentamisesta rakennetta-

vien lihasikalarakennusten laajennusosiin on annettu hakemuksessa esi-

tetyn mukaisesti. 

 

Tutkimusten mukaan eläinsuojien aiheuttamiin hajuhaittoihin vaikuttaa 

olennaisesti mm. rehujen valkuaispitoisuus, joten ruokinnan optimoinnilla 

voidaan välttää ylimääräisen valkuaisen antamista eläimille. Lannan ma-

talampi typpiyhdisteiden määrä voi jossain määrin alentaa mm. haihtu-

miselle alttiina olevien ammoniakkiyhdisteiden määrää. Lannan sisältä-

mien hajuhaittoja aiheuttavien kaasujen muodostumista voidaan vähen-

tää myös pitämällä eläinsuojat viileänä sekä eläinsuojien, lietesäiliöiden, 

lietelannan pumppukaivojen ja sosiaalitilojen jätevesille tarkoitetun um-

pisäiliön ympäristö hyvässä ja siistissä kunnossa.  

 

BAT-päätelmän 22 taulukon 1.3 mukaan lanta tulee muokata maahan 0-

4 tunnin tai viimeistään 12 tunnin kuluessa lannan levityksestä. Eläinsuo-

jista alle 500 metrin etäisyydellä olevat pellot sijaitsevat samalla toiminta-

alueella eläinsuojien kanssa ja näiden peltojen lannan levityksen ympä-

ristövaikutuksia on teknisen ja toiminnallisen yhteyden vuoksi tarpeen 

tarkastella yhdessä eläinsuojatoiminnan ympäristövaikutusten kanssa. 

Eläinsuojien lähipelloilla on katsottu tarpeelliseksi antaa määräys lannan 

muokkaamisesta maahan neljän tunnin kuluessa lannan levityksestä ha-

juhaittojen vähentämiseksi, mikäli lantaa levitetään eläinsuojien lähipel-

loille. 

 

Yli 500 metrin etäisyydellä eläinsuojista sijaitsevien lannanlevityspeltojen 

osalta lannan levitys kuuluu toiminnan valvontaan ja kyseisiä peltoja 

koskee eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen 

rajoittamisesta koskevan valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) 10 §:n 

5 momentti, jonka mukaan lanta tulee muokata maahan 24 tunnin kulu-

essa levityksestä lukuun ottamatta kasvustoon levitettävää lantaa.  
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Meluhaitan vähentämistä koskeva lupamääräys 17 

 

Melulle asetetut raja-arvot vastaavat valtioneuvoston päätöksen 

(993/1992) melutason ohjearvoja.  

 

Jätteitä, kuolleita eläimiä, kärpäshaittojen vähentämistä ja haittaeläinten 

torjuntaa koskevat lupamääräykset 18-22 

 

Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu, koska toiminnanharjoittaja 

on velvollinen huolehtimaan vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden 

asianmukaisesta varastoinnista sekä maaperän ja pinta- tai pohjavesien 

pilaantumisen estämisestä. Toiminnanharjoittajan on myös huolehdittava 

jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä, kuten vaarallisten jätteiden 

toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn sekä hyötyjätteiden ja hyöty-

käyttöön kelpaamattomien jätteiden pitämisestä erillään muista jätteistä 

ja niiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn.  

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (1069/2009) mukaan 

eläinten ruhot ja muu eläinjäte on käsiteltävä eläinjätteen poltto- tai käsit-

telylaitoksessa. Eläinruhojen ja muun eläinjätteen varastointia ja käsitte-

lyä koskeva määräys on annettu terveys-, ympäristö- ja hajuhaittojen eh-

käisemiseksi.  

 

Kärpäshaittojen vähentäminen ja haittaeläinten torjunta on tarpeen mm. 

asutukselle aiheutuvan viihtyvyyshaitan vähentämiseksi. 

 

Kemikaalien ja polttonesteiden varastointia koskevat lupamääräykset 23-

24 

 

Kemikaalien, öljytuotteiden ja polttonesteiden varastointia koskevat mää-

räykset on annettu maaperän, pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin eh-

käisemiseksi.  

 

Toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat lupamääräykset 

25-30 

 

Toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset on 

annettu toiminnan ympäristövaikutusten ja -riskien vähentämiseksi sekä 

BAT-päätelmissä edellytettyjen seurantojen ja asetettujen päästövaati-

musten noudattamisen valvomiseksi. Tarkkailemalla säännöllisesti lie-

tesäiliöiden, lietelannan pumppukaivojen ja sikalarakennuksen sosiaaliti-

lojen wc- ja jätevesien umpisäiliön kuntoa ja lietelannan pumppukaivojen 

ja sosiaalitilojen wc- ja jätevesien umpisäiliön katteiden kuntoa sekä polt-

tonestesäiliöiden ja jätehuoltotilojen kuntoa voidaan varmistua niiden 

tiiveydestä ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin mahdollisten vuotojen il-

maannuttua. Lietesäiliöiden tyhjentämisen yhteydessä voidaan tarkastaa 

säiliöiden rakenteiden kunto.   
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BAT-päätelmän 24 mukaan lannan kokonaistypen ja kokonaisfosforin 

eritystä on seurattava vuosittain typen ja fosforin massataselaskennalla 

tai lanta-analyyseillä. 

 

Mikäli kokonaistypen ja kokonaisfosforin erityksen tarkkailussa käytetään 

massataselaskentaa, lannasta tulee lisäksi tehdä viiden vuoden välein 

lanta-analyysit liukoisen typen, kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrit-

tämiseksi.  

 

Mikäli kokonaistypen ja kokonaisfosforin eritystä seurataan lanta-

analyysien perusteella vuosittain, riittää kun lannasta määritetään lisäksi 

liukoisen typen pitoisuus viiden vuoden välein.  

 

Määräys lannan ravinteiden määrittämisestä viiden vuoden välein tehtä-

villä lanta-analyyseillä perustuu valtioneuvoston asetukseen eräiden 

maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 

(12 §). 

 

BAT-päätelmissä 3 ja 4 on annettu taulukoissa 1.1 ja 1.2 typen ja fosforin 

eritykselle BAT-tekniikoiden mukaiset tasot, joiden rajoissa toimimalla 

rehun hyväksikäyttöaste sekä päästöriski pysyvät vähintään kohtuullisel-

la tasolla ja mikä myös huomattavasti edesauttaa ammoniakkipäästöta-

soihin pääsemistä. Lihasikojen lannassa eritetyn kokonaistypen vaihtelu-

väli on 7,0-13,0 kg N lannassa eritetty/eläinpaikka/vuosi ja kokonaisfos-

forin 1,5-2,4 kg P lannassa eritetty/eläinpaikka/vuosi. Edellä mainittu fos-

foriarvo vastaa päätelmässä esitettyä 3,5-5,4 kg P2O5/eläinpaikka/vuosi 

arvoa. P2O5-luvut on muunnettu fosforiksi (P) kertoimella 0,4364. 

 

Suomessa ei ole tähän asti edellytetty lannan typen ja fosforin erityksen 

vuosittaista seurantaa. Päätelmissä esitettyjen seurantavaihtoehtotapo-

jen tueksi tarvitaan laskentajärjestelmä, jollaista ei vielä ole käytössä 

vaan vasta kehitteillä. Tästä syystä tarkkailun toteuttamiseen on annettu 

siirtymäaika.  

 

BAT-päätelmän 25 mukaan lihasikaloista ilmaan vapautuva ammoniak-

kipäästö (kg NH3/eläinpaikka/vuosi) tulee arvioida 21.2.2021 lähtien vuo-

sittain massataseeseen perustuvalla arviolla, joka pohjautuu typen eri-

tykseen ja kokonaistypen määrään kussakin lannan käsittelyn vaiheessa 

tai päästökertoimien avulla. Vaihtoehtoisesti lihasikaloista ilmaan vapau-

tuva ammoniakkipäästö tulee määrittää mittaamalla kertaluonteisesti se-

kä aina kun kasvatettava eläintyyppi ja/tai tuotantomuoto muuttuu merkit-

tävästi. BAT-päätelmän 25 mukaiset tarkkailutekniikat ammoniakkipääs-

töjen tarkkailemiseksi on kuvattu tarkemmin BAT-päätelmien kohdassa 

4.9.2. 

 

 Toiminnasta on edellytetty pidettävän vuosittaista kirjanpitoa valvonnalli-

sista syistä. Kirjanpidon tulee sisältää myös BAT päätelmän 29 mukais-

ten prosessimuuttujien (veden, sähköenergian, polttoaineiden ja rehun 

kulutus) tarkkailua koskevat tiedot.  
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Parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja energiatehokkuutta koskeva lupa-

määräys 31 

 

Toiminnanharjoittajan on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen 

tekniikan kehittymistä, erityisesti haju- ja ammoniakkipäästöjen vähen-

tämiseen liittyvän parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä, ja toi-

mialansa BAT-päätelmiä. Parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniik-

kaa on hyödynnettävä eläinsuojien kaikissa toiminnoissa niin, että pääs-

töt ja toiminnan ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä se-

kä energian käyttö mahdollisimman tehokasta. 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteita koskeva lupamääräys 32 

 

Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa on määrätty viranomais-

ten ja lähiasukkaiden tiedonsaannin varmistamiseksi, valvonnan toteut-

tamiseksi ja mahdollisesti annettavien viranomaisohjeiden vuoksi.  

 

Toiminnan muuttamista ja lopettamista koskeva lupamääräys 33 

 

Ilmoituksella varmistetaan tiedonkulku valvontaviranomaiselle toiminnas-

sa tapahtuvista muutoksista kuten laajentamisesta tai tuotantosuunnan 

muuttamisesta. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava myös muista val-

vonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ilmoituksen perusteella viran-

omainen tarkastelee muutoksen vaikutuksia nykyisessä luvassa annet-

tuihin määräyksiin ja arvioi, onko lupaa tarpeen muuttaa.  

 

Käyttöönottoilmoitusta koskeva lupamääräys 34 

 

Käyttöönottoilmoitus on määrätty valvonnallisista syistä. Ilmoitus voidaan 

tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti. 

 

VASTAUS LAUSUNNOSSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 

on otettu huomioon ratkaisusta ja lupamääräyksistä 2, 3, 5, 7, 11,12, 

16, 26-28, 30 ja 31 ilmenevällä tavalla.  

 
Hakija on todennut 21.4.2020 vastineessaan, että Sikana Oy:n lietesäili-

öihin ei johdeta broilerikasvattamoista tulevia pesu- ja wc-vesiä, vaan nii-

tä varten kiinteistöllä on oma noin 80 m3:n katettu umpisäiliö. Lisäksi ha-

kija toteaa vastineessaan, että tilalle 26.9.2016 tehdyssä määräaikaistar-

kastuksessa havaitut puutteet on korjattu vuoden 2017 loppuun mennes-

sä. Tällöin uusittiin lietesäiliöitä kiertäneet tukitolpat sekä suojaverkko. 

 

Hakija on täydennyksessään 2.6.2020 toimittanut päivitetyn asemapiir-

roksen sekä pohja- ja leikkauspiirrokset sikalarakennuksen yhteyteen ra-

kennettavien lietesäiliöiden tilavuuksien muutoksista jonkin verran suu-

remmiksi alkuperäiseen hakemukseen nähden. 
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUVAN TARKISTAMINEN 

 

Päätöksen voimassaolo 

 

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu 

päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävä tai muu ympäristön kannalta 

olennainen muutos, on toiminnalle haettava uutta ympäristölupaa. Tä-

mä päätös on voimassa, kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty pää-

tös on lainvoimainen.  

 

Ympäristönsuojelulain mukaan direktiivilaitoksen luvan tarkistamiseen 

sovelletaan ympäristönsuojelulain 80 ja 81 §:iä. 

 

Korvattavat päätökset  

 

Tämä päätös korvaa lainvoimaiseksi tultuaan Länsi-Suomen ympäristö-

keskuksen 26.5.2006 myöntämän ympäristöluvan (LSU-2006-Y-168). 

 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

 

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän 

lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia 

säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta 

tämän päätöksen estämättä noudatettava. 

 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

Tämä päätös on täytäntöönpanokelpoinen saadessaan lainvoiman. 

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  

 

Ympäristönsuojelulaki 5 §, 11 §, 12 §, 16-17 §, 27 §, 29 §, 41 §, 48-49 §, 

52 §, 53 §, 58 §, 62 §, 70 §, 75-77 §, 80-82 §, 170 §, 190-191 §, 198 §, 

209 § ja 232 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 §, 8 §, 10-15 §, 19 § ja 

23 § 

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 

Jätelaki 8 §, 13 §, 29 §, 72 §, 118 §, 121 § ja 122 § 

Valtioneuvoston asetus jätteistä 4 §, 7-9 § ja 24 § 

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin ole-

vien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)  

 

LISÄKSI ON OTETTU HUOMIOON 

 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevis-

ta ympäristönsuojeluvaatimuksista (266/2019) 

Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta 

1/2010 
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 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravin-

noksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssään-

nöistä (1069/2009) ja sen täytäntöönpanosta annettu komission ase-

tus (142/2011) 

 Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302 Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käyttökel-

poisia tekniikoita (BAT) koskevien päätöksien vahvistamisesta siipi-

karjan tai sikojen tehokasvatusta varten. Euroopan unionin virallinen 

lehti 21.2.2017. 

 
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 

Käsittelymaksu on 7 760 euroa. Lasku lähetetään myöhemmin valtion 

talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 205 §:n mukaan lupahakemuksen käsittelystä pe-

ritään maksu, jonka suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion 

maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annettavassa valtioneu-

voston asetuksessa tai ympäristöministeriön asetuksessa säädetään. 

Aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtio-

neuvoston asetuksen (1244/2018) liitteenä olevan maksutaulukon mu-

kaan hakemuksen mukaisen uuden eläinsuoja-asian käsittelystä perittä-

vä maksu on 15 520 euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan 

lupahakemuksen käsittelystä perittävä maksu on 50 % taulukon 

mukaisesta maksusta, joten käsittelymaksu on 7 760 euroa. 

 

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

 

 Päätös 

 

Hakija 

Ilmajoen kunta 

Ilmajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Ilmajoen kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Ilmajoen kunnan kaavoitusviranomainen 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö 

ja luonnonvarat 

Suomen ympäristökeskus  

 

Lupapäätöksestä tiedottaminen 

 

Ilmoitus päätöksestä lähetetään asianosaisille, joille on lähetetty lupaha-

kemuksesta erikseen tieto. Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan sano-

malehdessä Ilmajoki-lehti. 

 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla, www.avi.fi/lupa-

tietopalvelu. Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Ilmajoen kunnan verk-

kosivuilla.  

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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MUUTOKSENHAKU 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-

oikeuteen.  

 

 

 

 

LIITTEET 1) Sijaintikartta 

  2) Asemapiirros 

  3) Valitusosoitus 

 

 

 

 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Mikaela Rudnäs ja esitellyt ympä-

ristöylitarkastaja Maarit Vuorela. 

 
 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymises-
tä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 
 
 
 
 



 

 
 

SIJAINTIKARTTA      LIITE 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
ASEMAPIIRROS     LIITE 2 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALITUSOSOITUS      LIITE 3 
 
 
Valitusviranomainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla 

muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksus-
ta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.  

 
Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 

päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemis-
ajankohdasta. Valitusaika päättyy 20.7.2020.  

 
Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi 
toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen 
kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 

-  päätös, johon haetaan muutosta 
-  valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu 
-  postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muut-
tuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle) 

-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
-  mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
-  valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-

mää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) 
 
Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 

-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle 

-  mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti sel-
vitys asiamiehen toimivallasta 

 
Valituksen toimittaminen  

 
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Va-
lituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Valituskir-
jelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. 

 
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun vali-
tuskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolait-
teessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan 
päättymistä. 

 
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

 käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-

maksu on 260 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on 
muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen. 

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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