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Asia Valitus ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakija ja luvan hakija 

 

 Antti-Jussi Lukkari 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta  

19.12.2018 (12.12.2018 § 175)  

 

Ympäristö- ja tekninen lautakunta on hylännyt Antti-Jussi Lukkarin ympäristö-

lupahakemuksen, joka koski 30 lypsylehmää ja 8 kappaletta nuorkarjaa käsit-

tävän maidontuotantotoiminnan laajentamista Sotkamossa sijaitsevalla Huus-

kolan tilalla 765-405-29-35. Laajennuksen jälkeen tilalla olisi enintään 100 

lypsylehmää, 5 hiehoa, 30 alle 6 kuukauden ikäistä vasikkaa ja 58 6–22 kuu-

kauden ikäistä hiehoa. 

 

Päätöksessä on todettu, että tilalla olevassa eläinsuojassa voidaan edelleen har-

joittaa nykyistä toimintaa. 

 

Päätöksen perusteluiden mukaan toiminta laajenisi nykyisestä eläinyksikköker-

toimilla laskettuna noin kolme ja puolikertaiseksi. Suositusetäisyys normaali-

olosuhteissa haettavan laajuiselle toiminnalle olisi noin 280 metriä häiriinty-

västä kohteesta ja suotuisissakin olosuhteissa 260 metriä. Lähin naapurin 

asuinrakennus sijaitsee uudesta eläinsuojasta noin 70 metrin etäisyydellä. Seu-

raavaksi lähimpään asuinrakennukseen on matkaa noin 120 metriä. Alle 300 

metrin etäisyydellä sijaitsee yhteensä kahdeksan, hakijoiden talo mukaan lu-

kien, asuinrakennusta.  

 

Vaihtoehtoisia eläinsuojan laajennuksen sijoituspaikkoja on kartoitettu tilalle 

14.11.2018 tehdyllä tarkastuskäynnillä sekä hakijan kanssa käydyissä neuvot-

teluissa. Hakijan mielestä nykyisen eläinsuojan kiinteistöllä ei ole soveltuvaa 
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vaihtoehtoista paikkaa laajennukselle. Myöskään etäämmällä tilakeskuksesta 

sijaitsevat mahdolliset eläinsuojan paikat eivät hakijan mukaan tule kyseeseen.  

 

Laajennettu toiminta todennäköisesti tulisi aiheuttamaan ympäristönsuojelu-

lain 49 §:ssä tarkoitettua merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa sekä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta, kun otetaan huomioon toiminnan laajuus ja lyhyet suoja-

etäisyydet lähimpiin asuinrakennuksiin. Kohtuuton rasitus lähimmille asuinra-

kennuksille muodostuisi pääosin varsinaisesta eläinsuojatoiminnasta. Eläin-

suojasta tulee hajua kokoaikaisesti ja naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n   

2 momentin mukaisen rasituksen kohtuuttomuus naapureita kohtaan täyttyisi 

todennäköisesti sekä rasituksen voimakkuuden että sen keston osalta, mikäli 

eläinsuojaa laajennettaisiin hakemuksessa esitetyllä tavalla. Eläinsuojan toi-

minnalle ei voida antaa sellaisia lupamääräyksiä, joita voitaisiin pitää riittävinä 

vähentämään toiminnasta aiheutuvia haittoja siten, että luvan myöntämisedel-

lytykset lupahakemuksen mukaiselle tuotantotoiminnan laajentamiselle täyttyi-

sivät.  

 

Se, että luvan hakijalla on vuosikymmeniä ollut suppeampaa maidontuotanto-

toimintaa tilalla ja se, että alue on maatalousvaltaista aluetta ei sellaisenaan tee 

sijoituspaikasta hyväksyttävää.  

 

Hakemuksen mukainen sijoituspaikka ei edellä mainituista syistä täytä ympä-

ristönsuojelulain 11 §:ssä säädettyjä sijoituspaikan valintaa koskevia vaati-

muksia eikä hakemuksen mukainen toiminta siten myöskään täytä saman lain 

49 §:n 2 momentissa säädettyjä ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä. 

Riittävien suojaetäisyyksien ja toiminnan sijoittumisen sopivuuden huomioon 

ottaminen on keskeinen toiminnan hyväksyttävyyden peruste. Ympäristönsuo-

jelulain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty lupahakemuksen 

mukaiselle maidontuotantotoiminnan laajentamiselle haetulla paikalla.   

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Luvan hakija on vaatinut, että ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös ku-

motaan ja asia palautetaan lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi lupamääräys-

ten antamista varten.  

 

Luvan hakija on esittänyt, että laajennus sijaitsee talouskeskuksen alueella. 

Uusi pihattonavetta on tarkoitus sijoittaa lähimmistä naapuritaloista nykyistä 

navettaa etäämmälle, jolloin lypsykarjanavetta ja pääasiallinen toiminta sijoit-

tuvat nykyistä navettaa kauemmas. Toiminnan laajennus siis suuntautuu pois-

päin häiriintyvistä kohteista. Vanha navetta sijaitsee noin 35 metrin ja rehuva-

rasto 20 metrin etäisyydellä naapurin seinästä. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Kainuun terveydensuojeluviranomainen 

ovat antaneet hanketta puoltavat lausunnot.  

 

Sijoituspaikka ei ole pohjavesialueella. Nuasjärvi sijaitsee lähimmillään 250 

metrin etäisyydellä uudesta eläinsuojasta ja pieneen Lampela-nimiseen lam-

peen on matkaa noin 100 metriä. Alue on perinteistä maatalousaluetta ja kaa-

vamääräyksen mukaan alueelle saa sijoittaa maa- ja metsätaloutta palvelevia 

rakennuksia. Naapurustossakin on ollut aikaisemmin karjaa ja alueelle hakeu-

tuneet asukkaat ovat valitessaan asuinpaikkaansa olleet tietoisia alueella har-

joitettavasta maataloudesta. Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee uudesta 



3 (10) 

  

eläinsuojasta noin 70 metrin etäisyydellä ja seuraavaksi lähimpään asuinraken-

nukseen on matkaa noin 120 metriä. Alle 300 metrin etäisyydellä sijaitsee yh-

teensä 8, hakijoiden talo mukaan lukien, asuinrakennusta.  

  

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (YM 1/2010) mukainen talouskes-

kusten ulkopuolelle rakennettavien eläinsuojien vähimmäissuositusetäisyys 

normaaliolosuhteissa haettavan laajuiselle toiminnalle olisi 260–280 metriä 

häiriintyvästä kohteesta. Laajennus sijaitsee kuitenkin talouskeskuksen alu-

eella. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, vaan suositusluonteinen. Valituksessa 

on viitattu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 2017:167. 

 

Ympäristösuojeluohjeen mukaan pienemmän suojaetäisyyden mahdollistavina 

seikkoina on esitetty, että naapurustossa on maa- ja metsätalousaluetta, ei asu-

tusalueita, kyseessä on olemassa olevan kotieläinrakennuksen laajennus/perus-

korjaus, laajennus suuntautuu poispäin häiriintyvästä kohteesta, asutus sijaitsee 

rakennuksesta katsoen vallitsevan tuulensuunnan yläpuolella, käytössä on lan-

nan jäähdytystekniikka, poistoilma suodatetaan hajunpoistosuodattimella tai 

käytössä on muunlainen sisäilma käsittely, poistoilma puhalletaan korkealle, 

lannan hajunpoistossa käytetään kemikaaleja ja ruokinnan suunnittelussa käy-

tetään optimointiohjelmaa. Lisäksi ympäristönsuojeluohjeen mukaan maata-

lousvaltainen alue tukee eläinsuojan sijoittumisedellytyksiä. Lupaharkinnassa 

on otettava huomioon myös muut alueella olevat toiminnat ja tarkasteltava hai-

tankärsijöihin kohdistuvaa kokonaisrasitusta.  

 

Alueella, johon uusi eläinsuoja on tarkoitus rakentaa, on voimassa kunnanval-

tuuston vuonna 2014 hyväksymä Nuasjärven rantaosayleiskaavan muutos ja 

laajennus. Alueella harjoitetaan jo hakemuksen mukaista toimintaa ja kyse on 

kotieläinrakennuksen laajennuksesta. Suunniteltu hanke sijoittuu yleiskaavan 

mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Myös ELY-keskus on todennut 

laajennuksen olevan kaavan mukainen.   

 

Koska lypsykarjanavetta ja pääasiallinen toiminta sijoittuvat nykyistä navettaa 

etäämmälle, vähenevät toiminnan haitat uuden rakennuksen myötä lähimpien 

naapurien osalta. Nykyinen navetta on tarkoitus muuttaa nuorkarjanavetaksi. 

Siitä aiheutuu nykyistä lypsykarjaa vähemmän haittoja, koska lantamäärät ja 

hajuhaitat pienenevät.  

  

Kaikki asuinrakennukset sijaitsevat vallitsevien tuulensuuntien yläpuolella. 

Uuteen eläinsuojaan on suunniteltu luonnollinen ilmanvaihto. Poistohormit 

sijaitsevat katossa, jolloin ammoniakkipäästöt ja hajuhaitat tulevat olemaan 

hyvin vähäisiä. Eläinsuojarakennuksen harjakorkeus tulisi olemaan 8–12 met-

riä korkea, jolloin ilmavirta vie mahdollisesti tulevat hajuhaitat peltoaukealle. 

Kun poistoilmahormit/avattava valoharja sijaitsevat 8–12 metrin korkeudessa, 

on rakennuksen sisällä paljon ilmatilaa. Tämä sallii raittiin ilman ja ammoni-

akkipitoisen ilman sekoittumisen keskenään, jolloin hajuhaitta vähenee merkit-

tävästi. Luonnollisella ilmanvaihdolla olevat navetat ovat luvan hakijan koke-

muksen mukaan todella vähäpäästöisiä, koska ilman poistuminen tapahtuu laa-

jalta alueelta eikä vain kahdesta hormista, mikä on tyypillistä koneellisessa il-

manvaihdossa.   

 

Lanta on tarkoitus jäähdyttää itsestään kuilussa. Lannanpoisto toteutetaan 

pumppaamalla kuilusta lanta lietesäiliöön pohjapuolisella täytöllä. Näin säili-
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öön saadaan noin 30–50 senttimetriä paksu kuorettuma, joka ehkäisee tehok-

kaasti hajujen muodostumista.  

  

Suositusetäisyyksistä on voitu poiketa, koska kyse on maatalousvaltaisesta alu-

eesta ja yhtä vapaa-ajanasuntoa lukuun ottamatta uusi eläinsuoja sijoittuu ole-

massa olevaa eläinsuojaa kauemmas häiriintyvistä kohteista. Kyseinen katsel-

mushavaintojen perusteella melko vähäisellä käytöllä oleva vapaa-ajanasunto, 

sijaitsee kasvattamoon nähden vallitsevien tuulten yläpuolella. Välissä on 

myös metsää. Ympäristö on melko avointa, joten kasvattamoiden poistoilma 

laimenee tuulten mukana. Uuden kasvattamon sijainti ei ole maastonmuotojen 

perusteella haastava. Aluetta ympäröivät metsät voivat kuitenkin jossain mää-

rin vaikuttaa hajun kulkeutumiseen kohti häiriintyviä kohteita. Osa häiriinty-

vistä kohteista jää vallitsevien etelä- ja länsituulten alapuolelle.  

 

Tilalla on tehty investointeja ja toimintaa on kehitetty niin, että se mahdollis-

taisi toimeentulon yrittäjille myös tulevaisuudessa. Tilalla on tarkoitus toteut-

taa sukupolvenvaihdos samalla, kun ympäristöluvan mukainen laajennus to-

teutetaan. Ympäristöluvan mukainen eläinsuojan laajennus tukeutuu jo alueella 

oleviin tukitoimintoihin.    

 

Vaihtoehtoinen rakennuspaikka eläinsuojalle sijaitsee Pohjavaarantien varressa 

olevalla Kivelän tilalla (765-405-37-9) noin 2,2 kilometrin päässä nykyisestä 

tilakeskuksesta. Rakennuspaikan siirtäminen vaatii mittavia investointeja ja 

aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia (arviolta 420.000 euroa). Eläinsuojien 

välinen liikenne aiheuttaisi kohtuutonta vuorokautista kuormitusta Huuskon-

niementielle ja siitä aiheutuisi ylimääräisiä hiilidioksidipäästöjä. Hakemuksen 

mukaista rakennuspaikkaa voidaan siirtää poispäin häiriintyvästä kohteesta 

noin 20 metriä. Rakentaminen voitaisiin myös aloittaa olemassa olevan raken-

nuksen seinästä. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen (YM 1/2010, s. 

46) mukaan toiminnan uudelleen sijoittamisesta ei saisi aiheutua toiminnanhar-

joittajalle kohtuuttomia vaatimuksia tai kustannuksia.  

 

Laajennuksesta ei aiheudu hankkeen kokonaisuus huomioon ottaen ympäris-

tönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua merkittävää muuta ympäristön pilaantu-

mista tai sen vaaraa taikka naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.  

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveyden-

huolto on vastineessaan todennut, että sillä ei ole lisättävää aiemmin annettuun 

lausuntoon.  

 

Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta on lausunnossaan todennut, että 

sillä ei ole lisättävää siihen, mitä valituksenalaisen päätöksen ratkaisussa ja rat-

kaisun perusteluissa on esitetty.  

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on varattu tilaisuus vas-

tineen antamiseen. Vastinetta ei ole annettu.  

 

Luvan hakija on antanut vastaselityksen. 
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Hallinto-oikeuden ratkaisu 

 

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.  

 

Perustelut 

Sovelletut oikeusohjeet ja lain esityöt  

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa 

on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä nii-

den nojalla annettujen säännösten vaatimukset. 

 

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

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

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

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

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

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella taikka 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteis-

töä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä 

asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu koh-

tuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, ha-

justa, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista 

vastaavista vaikutuksista. Saman pykälän 2 momentin mukaan arvioitaessa ra-

situksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituk-

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

sen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:ssä säädetään pilaantumisen ehkäisemiseksi annet-

tavista lupamääräyksistä. Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annet-

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

toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ym-

päristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet 

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

mista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 

tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain 

tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja 

materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäise-

miseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 

toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 

ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 

arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan 1) luonne, kesto, ajankohta ja 

vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuus-

riski, 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle, 3) merkitys 

elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta, 4) sijoituspaikan ja 
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vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoi-

tus sekä 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 

 

Uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014) koskevan hallituksen esityksen  

(HE 214/2013) mukaan uuden lain 11 § vastaisi pääpiirteissään vanhan ympä-

ristönsuojelulain (86/2000) 6 §:ää eräin osin täsmennettynä ja täydennettynä. 

 

Vanhaa ympäristönsuojelulakia koskeneen hallituksen esityksen (84/1999) 

mukaan lain 6 § olisi lähtökohta kaikkien pilaantumisen vaaraa aiheuttavien 

toimintojen sijoittumisessa. Haittojen syntymisen ehkäisyssä on tärkeää toi-

minnan oikea sijoittuminen. Toiminnan sijoittaminen ja muut toiminnan haital-

listen vaikutusten ehkäisytoimet muodostaisivat kokonaisuuden. Esimerkiksi 

sikalan hajuhaittojen ehkäisyssä käytettävien teknisten torjuntatoimien merki-

tys voi olla varsin rajoitettua verrattuna toiminnan sijoittamisen merkitykseen.  

 

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai 

rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alu-

eella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on 

katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa 

varattuun tarkoitukseen. 

 

Toiminnan kuvaus ja asiassa saatua selvitystä 

Hakemus tarkoittaa maidontuotantotoiminnan laajentamista Sotkamossa sijait-

sevalla Huuskolan tilalla 765-405-29-35. Asiakirjoista saadun selvityksen mu-

kaan toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa tai muuta vastaavaa lupaa. 

Hakemuksen mukaan tilalla on 30 lypsylehmää ja 8 nuorkarjan yksilöä. Tilalle 

rakennettaisiin uusi pihattonavetta, joka olisi tarkoitettu 100 lypsylehmälle, 5 

12–24 kuukauden ikäiselle hieholle sekä 30 alle 6 kuukauden ikäiselle vasi-

kalle. Vanha navetta tehtäisiin muutostöillä nuorkarjan käyttöön sopivaksi ja 

sinne sijoitettaisiin 58 6–22 kuukauden ikäistä hiehoa.  

Tilan lannankäsittely tapahtuu pääasiassa lietelannalla. Olemassa olevan nave-

tan pohjoispuolella on 530 m3:n suuruinen betoninen kattamaton lietesäiliö, 

joka täytetään valuttamalla alakautta ja katetaan luonnollisella kuorettumalla. 

Asiakirjojen mukaan pihattonavetan pohjoispuolella, noin 50 metrin etäisyy-

dellä pihattonavetasta, on uusi 3 081 m3:n suuruinen kumikalvoallas, joka täy-

tetään alakautta erillisen täyttö/tyhjennyskaivon kautta ja katetaan luonnolli-

sella kuorettumalla. Kumikalvoaltaan länsipuolelle rakennettaisiin uusi noin 

100 m3:n suuruinen kuivalantala. Liete ja kuivalanta sijoitetaan peltoon mul-

taamalla tai käyttämällä sijoittavaa letkulevitintä. Olemassa olevassa navetassa 

on koneellinen ilmanvaihto ja poistoilmahormit sijaitsevat navetan pohjois- ja 

itäseinissä. Lähin naapurin asuinrakennus on olemassa olevan navetan itäpuo-

lella. Uuteen pihattonavettaan tulisi painovoimainen ilmanvaihto ja poistoil-

mahormit tulisivat katolle.  

Eläinsuojien sijaintipaikka on maa- ja metsätalousvaltaisella haja-asutusalu-

eella, jonne asutus on sijoittunut nauhamaisesti. Karttatarkastelun perusteella 

lähimmät naapureiden asuinrakennukset sijaitsevat noin 20 metrin, 30 metrin, 

90 metrin (2 kpl), 140 metrin, 175 metrin ja 180 metrin etäisyydellä olemassa 

olevasta navetasta. Rakennettavasta pihattonavetasta lähimmät naapureiden 

asuinrakennukset sijaitsevat noin 70 metrin, 120 metrin, 175 metrin, 180 met-

rin, 190 metrin, 210 metrin ja 240 metrin etäisyydellä. 
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Asiakirjojen mukaan alueella on voimassa kunnanvaltuuston vuonna 2014 hy-

väksymä Nuasjärven rantaosayleiskaava. Suunniteltu hanke sijoittuu yleiskaa-

van mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Suunnitellun karjarakennuk-

sen lähiympäristössä on pysyvään asumiseen ja loma-asumiseen osoitettuja 

rakennuspaikkoja, joista lähimmät on rakennettu. Hankealueen lounaispuolella 

olevan pienen lammen rantaan on yleiskaavassa osoitettu matkailupalvelujen 

alue (RM). RM-alue sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä hakemuksen koh-

teena olevasta karjasuojasta. RM-alueen rakentamisen tulee yleiskaavamää-

räyksen mukaan perustua asemakaavaan. Aluetta ei ole asemakaavoitettu eikä 

rakennettu. Lisäksi samalla etäisyydellä karjasuojan kaakkoispuolella on ra-

kentamaton erillispientalon rakennuspaikka. Muut rakentamattomat rakennus-

paikat sijoittuvat hakemuksen kohteesta kauemmas. 

Hakemuksesta on jätetty useita muistutuksia, joista yksi on laaja yhteismuistu-

tus. Lähimmät naapurit vastustavat hanketta ja ovat kokeneet nykyisestä toi-

minnasta aiheutuvan hajuhaittaa ja muuta rasitusta. 

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset 

Asiassa on kysymys olemassa olevan maidontuotantotoiminnan laajentami-

sesta. Esitetyn selvityksen mukaan toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölu-

paa tai muuta vastaavaa lupaa. Täten tilalla harjoitettava maidontuotantotoi-

minta hakemuksen mukaisesti laajennettuna rinnastuu uuteen toimintaan, kun 

harkitaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä. Asiassa on hallinto-oi-

keudessa luvan hakijan valituksesta arvioitavana, täyttääkö hakemuksen mu-

kainen toiminta luvan myöntämisen edellytykset.  

Kun arvioidaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä, on otettava huomi-

oon muun muassa lupamääräysten vaikutus. Kun annetaan lupamääräyksiä, on 

taas otettava huomioon muun ohella asianomaisen alueen ominaisuudet ja pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta. Eläinsuojatoiminnan luvan myöntämisen edellytysten ar-

vioinnissa sijoituspaikan merkitys on suuri verrattuna mahdollisuuksiin eh-

käistä toiminnasta aiheutuvia haittoja teknisin keinoin. Sijoituspaikan sopivuu-

den arvioinnissa on muun ohella otettava huomioon haitan toistuvuus ja pysy-

vyys. Eläinsuojan toiminnasta aiheutuu erityisesti haju-, melu- ja kärpäshait-

taa. Suurempaa etäisyyttä lähimpiin häiriintyviin kohteisiin edellyttää myös se, 

että lietesäiliöt katetaan luonnollisella kuorettumalla. Nyt kysymyksessä ole-

vassa tapauksessa suojaetäisyydet ovat erittäin lyhyet siitä huolimatta, että uusi 

pihattonavetta on suunniteltu sijoitettavaksi ja kumikalvoallas on rakennettu 

poispäin lähimmistä häiriintyvistä kohteista verrattuna vanhaan eläinsuojaan ja 

sen lietesäiliöön. Eläinsuojien ja lietevarastojen vaikutukset ulottuvat samalle 

alueelle eikä niitä voida erottaa toisistaan. Kummankin eläinsuojan vaikutuksia 

on siten tarpeen tarkastella yhdessä.  

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ja kun otetaan huomioon toimin-

nan luonne ja laajuus sekä erittäin lyhyet suojaetäisyydet lähimpien naapurei-

den asuinrakennuksiin, hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen mukaisesta 

toiminnasta saattaa aiheutua hajun muodossa ympäristönsuojelulain 49 §:ssä 

kielletty seuraus erityisesti eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä 

tarkoitettuna kohtuuttomana rasituksena ja yleisen viihtyisyyden alenemisena. 
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Suunnitellusta toiminnasta aiheutuvia haittoja ei voida riittävästi ehkäistä ha-

kemuksessa esitetyillä toimenpiteillä tai toimintaa koskevilla lupamääräyksillä.  

Lähimmillä haitankärsijöillä on ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu suoja koh-

tuutonta rasitusta vastaan riippumatta siitä, että toiminta sijaitsee maatalous-

valtaisella haja-asutusalueella ja että kiinteistöllä on jo aiemmin harjoitettu 

maidontuotantotoimintaa. Se, että luvan hakijalla on ennestään suppeampaa 

toimintaa maatalousvaltaisella alueella, ei sellaisenaan tee sijoituspaikasta hy-

väksyttävää. Hakemuksen mukainen sijoituspaikka ei edellä mainituista syistä 

täytä ympäristönsuojelulain 11 §:ssä säädettyjä sijoituspaikan valintaa koske-

via vaatimuksia eikä myöskään saman lain 48 §:n 2 momentissa ja 49 §:ssä 

säädettyjä ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä. Hallinto-oikeus katsoo, 

että ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen kumoamiseen ei ole syytä. 

Muutoksenhakijan valitus on edellä mainituilla perusteilla hylättävä.  

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut  

 

Päätöksen tiedoksiantaminen 

 

Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Sotkamon kunnanhallituksen on viipymättä ilmoitettava tästä päätöksestä jul-

kaisemalla tieto kuulutuksesta noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Tiedon kuulutuksen julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, 

jonka kuluessa päätökseen voi hakea muutosta valittamalla. 

 

Muutoksenhaku 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

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

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

keuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 27.8.2020.

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20).  
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 Diaarinumero 

 00082/19/5111  

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Reko Vuotila ja 

Päivi Jokela sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha Väisänen 

ja tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. 

 

 

 

 

 

 

Reko Vuotila   Päivi Jokela 

 

 

 

 

 

 

Juha Väisänen  Jenni Korpeinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Laakso 

 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen

ma. lainkäyttösihteeri
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 Diaarinumero 

 00082/19/5111  

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu Antti-Jussi Lukkari 

oikeudenkäyntimaksu 260 euroa 

(Oikaisuvaatimusohje ilmenee hallinto-oikeuden päätöksen 

oikeudenkäyntimaksua koskevasta liitteestä.)  

Asiamies: 

Asianajaja Mikko Hakola 

Asianajotoimisto Hakola Oy 

 

Jäljennös maksutta 

 

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 

Sotkamon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

 

Sotkamon kunnanhallitus 

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, sähköisesti 

Ympäristölupavastuualue  

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

ARS / LL
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

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

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

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

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


