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    ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE 

(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §) 
 
 
ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT 

(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 
 
 

Viranomaisen yhteystiedot 

Ilmoitus on saapunut  
 
 

 

 
 
Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin  
toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?" 
 
 
1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4) 

Kyseessä on 

 Uusi toiminta 
Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      
Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      

 Olemassa olevan ympäristöluvan 
saaneen eläinsuojan toiminnan 
olennainen muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
 Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä 
 Tuotantosuunnan vaihtaminen 
 Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen 
 Muu, mikä?        

 

 Olemassa olevan eläinsuojan 
ympäristöluvan muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
Ympäristölupa päivitetään vastaamaan nykyistä toimintaa. Voimassa 
olevan ympäristöluvan mukaista investointia ei ole toteutettu. 

 Ilmoituspäätöksen saaneen 
eläinsuojan toiminnan tai sitä 
koskevien tietojen muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
      

 Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole 
ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä 

Mitä toiminta koskee? 
      

Milloin investointitukihakemus on jätetty?       

Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista 
Hasun tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1745. Pihattonavetassa on 
tilat 60 lypsylehmälle, 30 hieholle ja 30 alle vuoden ikäiselle lehmävasikalle. Lehmät lypsetään Lely A4 lypsyrobotilla. 
Eläimet laiduntavat kesäisin pikkuvasikoita lukuunottamatta.  
 
Pääosa käytetyistä rehuista korjataan hakijan omilta ja vuokrapelloilta. 
 
Lanta varastoidaan kuivalantalassa sekä virtsasäiliöissä. Lanta hyödynnetään lannoitteeksi pelloille. Käyttömäärät 
perustuvat viljavuustutkimuksiin ja vuosittain tehtävään viljelysuunnitelmaan. 
 
Voimassa oleva ympäristölupa (haettu 12.4.2013, päätös 26.11.2013) ei vastaa tilan nykyistä toimintaa. Luvan mukainen 
investointi on todettu taloudellisesti mahdottomaksi.  
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 





6045 / 11.2020 3 

 
4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA 
KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA 

  Myöntämis-
päivämäärä Viranomainen/taho Lain-

voimainen Vireillä 

Ympäristölupa 26.11.2013 Etelä Suomen Aluehallintovirasto   

Ilmoituspäätös               

Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)               

Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)               

Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai 
maahan (vesilaki)               

Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin  
liittymisestä (vesihuoltolaki)               

YVA-lain mukainen arviointi               

Natura-arviointi yms.               

VHaO:n ja KHO:n ratkaisut               

Rakennuslupa               

Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?                       
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): 

 ilmoituspäätös 
 ympäristölupa 
 sijoituslupa/sijoituspaikkalupa 
 muu, mikä?       

 

    

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 1  kopio voimassa olevasta ympäristöluvasta 

 
 

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ 
RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA 
 
Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 
 

Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat 
Käytössä on  
  ulkotarha  
  jaloittelualue  
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja  
 on tarkoitettu       eläimelle 
 käytetään vuodessa       vrk 
 kokonaispinta-ala       m2 

 katettu osuus       m2 /       % 
Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat 
  asfaltti       m2 
  betoni       m2 
  vaihtopohja       m2 
  muu, mikä?       m2 

Lanta poistetaan       kertaa viikossa 

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista 
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etäisyysvaatimusta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä 
eläinsuojan laajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista 
haetaan liitelomakkeella. 
 
 

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET 

Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden 
häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista. 

Kohde 
 

Eläinsuoja tai 
säänsuoja 

Lannan ja 
pakkaamattoman 
orgaanisen 
lannoitevalmisteen 
varastointitila 

Jaloittelualue Ulkotarhan  
pysyvä ruokinta-  
ja juottopaikka 

Sijainti tärkeällä tai muulla 
vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla 
pohjavesialueella 

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys talousvesikaivoon 
tai -lähteeseen vähintään 
50 m  

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys vesistöön 
vähintään 50 m  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys valtaojaan tai 
noroon vähintään 25 m   kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti Natura 2000-alueen 
läheisyydessä  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti muun luonnon-
suojelualueen 
läheisyydessä 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti tulva-alueella  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Jokin muu häiriintyvä 
kohde, esim. muinais-
muisto 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
9.1 Lannan käsittely  
 
Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi 
ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 
 
9.2 Laiduntaminen 
 
Mitä eläimiä laidunnetaan?  
Lypsylehmät, hiehot ja vasikat laiduntavat pikkuvasikoita lukuunottamatta.Lehmät käyvät "terapialaitumella", kulkevat 
pihatosta ulos ja sisään haluamaansa tahtiin.  
 
Nuorkarja laiduntaa ympärivuorokautisesti.  

Eläimiä laidunnetaan 3-4 kuukautta  kuukautta/vuorokautta vuodessa 

Eläimet ovat öisin sisällä  kyllä  ei 

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön  kyllä  ei  

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa?  kyllä  ei  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 2  6045a eläinsuojataulukot  sekä  liite nro 4  pohjapiirros 
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10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ 
Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 119,29 ha, josta: 
 omistuksessa olevaa peltoa 44,62 ha, 
 vuokrapeltoa 54,67 ha,  
 sopimuspeltoa 20 ha 
 
Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella?  kyllä  ei 
 
Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa       ha, lohkonumerot       
 
Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää  
  nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita 
  kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita 

 
Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle?  kyllä, toimituspaikka          ei   
 
Luovutettavan lannan määrä:       m3/v ja       t/v  
 
Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi?  kyllä  ei     
 
Kuinka paljon?       m3/v ja       t/v 
 
Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?  
  kyllä, muuta lantaa       m3/v ja       t/v 
  kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita       m3/v ja       t/v 
  ei 
 
Poltetaanko lantaa tilalla?  kyllä  ei     
 
Poltettavan lannan määrä       m3/v ja       t/v 
 
Kattilan polttoaineteho       MW 
 
Lannan poltossa muodostuva tuhka  
 käytetään lannoitteena omilla pelloilla  kyllä  ei 
 luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle  kyllä  ei 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 5  kopiot vuokrasopimuksista ja lannanlevityssopimuksesta 

 
 
11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY  
 
Tiedot jätevesistä 
  

Jätevesien alkuperä Jätevesimäärä 
(m3/v) 

Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten  
ne käsitellään?1) 

Muut mahdolliset pesuvedet 40 virtsasäiliöön 

Sosiaalitilojen WC-vedet       ei vesi-wc:tä 

Maitohuoneen jätevedet 110 virtsasäiliöön 
 
1) Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m3) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista 

ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä. 
 

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä) 
 

Minkälaisia pinnoitettuja piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt 
eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?  
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Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan?       
 
Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan? 
  maaperään 
  ojaan 
  muualle, mihin? salaojiin 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA  

Jätelaji Arvioitu 
määrä (kg/a) 

Käsittely, säilytys ja jatko-
toimituspaikka 

Tavanomaiset jätteet   

 Sekajäte 2500 kg 600 litran sekäjäteastia, 
tyhjennysväli 2 viikkoa 

 Maatalouden muovit noin 5 m3 jätekuljetusyritykseltä tilattu 
muovinkeräys kerran vuodessa 

   Muu, mikä? metalliromu noin 2000-3000 
kg romunkeräys 

Vaaralliset jätteet   

 Jäteöljyt 200 litraa 
noutopalvelu kun määrä riittävä, 
varastoidaan tynnyreissä 
korjaamossa (lukittu tila, 
betonilattia, ei viemäröintiä) 

 Muut öljyiset jätteet (trasselit,  
 suodattimet yms.)             

 Liuotinjäte             

 Akut ja paristot 50 kg toimitetaan jätekeskukseen 

 Loisteputket 1 kg toimitetaan jätekeskukseen 

 Käsitelty puu 10 kg toimitetaan jätekeskukseen 

 Pilaantuneet rehut 3600 kg kuivalantala, lannoitteeksi pelloille 

 Muu, mikä? vanhentuneet lääkkeet 1 kg toimitetaan apteekkiin 

Muut jätteet, mitkä? jalostukseen kelpaamaton maito noin 5000 litraa 
vasikoille rehuksi, ylimäärä 
virtsasäiliöön, lannoitteeksi 
pelloille 

Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta 
      
 
Vaarallisten jätteiden varastointitila on 

 lukittava 
 katettu 
 tiivispohjainen 

 
 Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa 

 
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla 
Raadot toimitetaan Honkajoki oy:lle, keräilyauto noutaa raadot tilalta kolmen työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Noutoa 
odottavat ruhot säilytetään kuivalantalan betonilaatalla pressulla peitettynä. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT 
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Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 3 m3 

Säiliö on varustettu 
  suoja-altaalla, tilavuus       m3 
  katoksella 
  lukituksella 
  ylitäytönestimellä 
  laponestolaitteella 
  2-vaippasäiliöllä 
 
Tiedot polttoainesäiliön alustasta 
  maapohja 
  betonilaatta 
  muu, mikä?       
 
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
Maapohja, murskepinta. Lähellä saatavana turvetta mahdollisten valumien imeytykseen. 

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 600 litraa, jotka säilytetään lukitussa betonilattiaisessa korjaamossa, jossa ei ole 
viemäriä (tästä suurin osa tynnyreissä keräilyä odottavaa jäteöljyä). Lantakoneen käyttämätön öljy varastoidaan navetalla 
kanistereissa. 
Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
      
Lisätietoja 
      

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
14.  MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI 

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ 

Oma kaivo  kyllä  ei  
Kunnan vesijohtoverkosto  kyllä  ei   
Vedenkulutus 10 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät vuodenajasta ja sesongista riippuen 0-30 kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 
(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, 
jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) 
 
Lypsylehmien pihatosta sekä nuorkarjanavetasta lanta poistetaan koneellisilla raapoilla avokouruista kokoojakouruun ja 
sieltä lantalaan. Makuuparsissa ja karsinoissa käytetään kuivikkeena turvetta. Turve on hygieeninen kuivike ja sitoo 
erityisesti virtsasta haihtuvaa ammoniakkia. Avokouruissa on virtsan erotus. Virtsa johdetaan putkistoilla alakautta 
teräsbetonisiin säiliöihin. Säiliössä pintaan kuivuu luonnollinen kelluva kate, mikä estää hajuhaittoja ja ravinteiden 
haihtumista. 
 
Kylmässä kestokuivikepihatossa käytetään kuivikkeena olkea ja turvetta. Kuivikepohja tyhjennetään traktorin 
kuormaajalla kuivalantalaan muutaman kerran talven aikana. 
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Kuivalanta levitetään omilla tai urakoitsijan koneilla pelloille lannoitteeksi. Levitysmäärä riippuu pellon viljavuusluokasta 
ja viljeltävästä kasvista. Levitetty lanta mullataan mahdollisimman pian. Virtsa levitetään nurmien lannoitteeksi omalla 
kalustolla. 
 
Automaattilypsy lypsyrobotilla parantaa lehmien tuotosta ja terveyttä. Pihatossa eläimet pääsevät liikkumaan, syömään ja 
lepäämään omaan tahtiinsa ympäri vuorokauden. 
 
Eläimet ruokitaan iän ja tuotostason sekä -vaiheen perusteella tehdyn ruokintasuunnitelman mukaisesti. Kotovaraisista 
rehuista on tehty rehuanalyysi. Lypsylehmien väkirehut jaetaan tietokoneen ohjaamana lypsyrobotilta ja 
väkirehukioskeista. Säilörehua on tarjolla vapaasti. Lehmät käyvät omassa tahdissaan lypsyllä ja syömässä ympäri 
vuorokauden. 
 
Säilörehu korjataan esikuivattuna laakasiiloihin ja paaleihin. Urakoitsijat hoitavat korjuun. Siiloista puristeneste kerätään 
talteen virtsasäiliöön ja sieltä lannoitteeksi pelloille. 
 
Lypsyrobotin ja maitohuoneen pesuvedet sekä karjasuojan muut jätevedet johdetaan virtsasäiliöön. 
 
Navetassa on kuivakäymälä. 
 
Syntyvät jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin. 
 
Tilalla on 29,25 kWp aurinkosähköjärjestelmä. Sen tuotanto kattaa noin 25% tilan sähkönkulutuksesta. 
 
Navetassa on led-valaisimet. 
 
Tilan molemmat asuinrakennukset lämmitetään maalämmöllä.   

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma  kyllä  ei 

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta 
 
Palo- ja pelastussuunnitelmaa päivitetään parhaillaan.  
 
Tilalla on trakrorikäyttöinen varavoimageneraattori, jolla pystytään tuottamaan sähköä koko tilan tarpeeseen sähkökatkon 
sattuessa. 
 
Rakennuksissa on alkusammutusvälineet. Sammuttimet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti. Laiduntamiseen 
tottuneet eläimet on helpompi ajaa ulos navetasta tulipalon sattuessa.  
 
Lypsyrobotin toimintahäiriöistä tulee ilmoitus isäntäväen matkapuhelimiin. Pienet huollot ja korjaukset pystytään 
hoitamaan itse. Robottitoimittajalla on ympärivuorokautinen huoltopäivystys ongelmien varalle, apu saapuu paikalle noin 
tunnin kuluessa, jos puhelinneuvonta ei riitä. Lypsyrobotin toimintaa voidaan seurata etänä isäntäväen matkapuhelimista 
sekä asuinrakennuksen tietokoneelta. 
 
Tilalla on neljä talousvesikaivoa. Jokaisessa on oma pumppu. Kaivot toimivat toistensa varajärjestelminä, hanojen avulla 
voidaan sulkea osa putkistosta tarvittavien korjausten ajaksi. 
 
Tarttuvia eläintauteja ehkäistään rajoittamalla vieraiden pääsyä eläinsuojiin. Maitoauton kuljettaja kulkee omasta 
ovestaan ja käy vain muutaman askeleen verran maitohuoneessa. Tämä alue on helppo desinfioida, jos tiedetään että 
maitoauton reitillä on liikkeellä tarttuvia eläintauteja.Välttämättömille kävijöille (eläinlääkärit, seminologit, huoltomiehet 
ym) on varattu tilan saappaat ja suojavaatteet. Emännällä on siemennystoimilupa. 
 
Rehut ostetaan luotettavilta toimittajilta. Ostoeläimiltä vaaditaan terveystodistukset, vähintään negatiivinen 
salmonellatutkimustulos. 
 
Haittaeläimiä (jyrsijät, kärpäset, linnut) torjutaan asianmukaisin keinoin. 
 
Navetassa on tallentava kameravalvontajärjestelmä. 
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
18. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN 
Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), 
niiden vaikutuksista ympäristöön sekä toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi  
Päästöjä vähennetään mahdollisuuksien mukaan mm. kohdassa 16 esitetyillä keinoilla. 
 
Tilan normaali toiminta aiheuttaa väistämättä melua, hajua ja liikettä. Juhlapyhät ja merkkipäivät pyritään rauhoittamaan, 
jos se on sään, urakoitsijoiden aikataulujen tai sadon laadun kannalta mahdollista. Poikkeavan runsaasta liikennöinnistä 
tiellä esim. rehunkorjuun aikana ilmoitetaan tarpeen vaatiessa naapureille. 
 
Lannanlevityksessä noudatetaan vaadittuja suojaetäisyyksiä ja aikarajoja. 
 
Väkilannoitteiden levitysmäärät säädetään viljelysuunnitelman mukaan ja sääolosuhteita seuraten. 
Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
Rakennusten ja säiliöiden kuntoa tarkkaillaan töiden yhteydessä. Talousvesikaivoista otetaan näytteet meijerin ohjeiden 
mukaisesti. Laitteita huolletaan säännöllisesti ja toimintaa tarkkaillaan mm. tarkistuslistojen avulla. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

  1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000 
  2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000 
  3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja 

jaloittelualueista 
  4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta) 
  5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot 
  6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan 

ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus) 
  7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos 

ilmoituksen käsittelee eri viranomainen) 
  8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole 

omassa omistuksessa 
  9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen 
 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma 
 11. 6045a eläinsuojataulukot 
 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 

 
  

20. ALLEKIRJOITUS 
Paikka ja päivämäärä 
 
Sippola  14.2.2023 
 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 

                                                                                   
 
Nimen selvennys 
 

 
 
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 







ELÄINPAIKAT Eläinpaikkojen määrä yhteensä
Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto) Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)

LYPSYLEHMÄPIHATTO NUORKARJANAVETTA, VANHA KARJARAKENNUS
Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa

NAUTAKARJA
ypsy e m ä  a/ a  ump e m ä 60 60 60
emo e m ä
e o a ( 2-24 kk) 30 4 4 17 17
a au o a  a so e a ( 2-24 kk)

s osso  (>2 v)
e mävas ko a 6 2 kk 15  
e mävas ko a < 6 kk 15 15 15
so vas ko a 6 2 kk
so vas ko a < 6 kk
SIKALA

as ko a ( eu aspa o < 90 kg)
emako a po sa ee  (≤   vko)

a1)

emako a po sa ee  sa e s ka assa (≤ 5 vko)
 a2)

ou a a emako a yd s ka assa
v e o e u a po sa a (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita

ka u a ( äys kasvu s a)
SIIPIKARJA
b o e e a
mu uska o a, b o e emo
ka a uo ko a
ka kku o a
a kko a  a  a a
so s a
MUU ELÄINSUOJA
ampaa  (uu  ka so ee , pukk )
vuo e  (ku u k e ee , pukk )
ka sa   a k  3-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa
ka sa   a k  6-9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)
evo e  > 50 cm

po   20- 50 ( 40) cm
p e po  < 20 cm

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN
-  ämmö e s ys ky ä/e ky ä ky ä
-  ma va o ko ee e / uo o e konee nen konee nen
- po s o o m e   ukumää ä  a ko keus 2 horm a, korkeus no n 1m har an y äpuo e a 1 horm , korkeus no n 1 m har an y äpuo e a
- po s o o m e  s a  ( ma suu a,  os se ä ä) katto katto
LIETEKUILUJEN TOIMINTA säks  24 nuorkar apa kkaa ku v kepoh ap hatossa,  onka t edot

omassa tau ukossaan

Jos  e eku u a es e ää   yväksy äväks   a a  va as o avuu ee ,  e eku u e  koko a s avuus
a  yö y avuus  aske ape us e ee

a1, a2    Tavanomaisessa emakko- tai yhdistelmäsikalassa merkitään kohtaan  Emakoita porsaineen  porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.



Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös
seuraavat tiedot:
- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja
vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä
lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.
Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan
vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä
vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.



Liete- ja virtsasäiliön tiedot
Liete- tai virtsasäiliö 1 Liete- tai virtsasäiliö 2

Onko sä ö uus  va  o emassa o eva vanha virtsasäiliö, olemassa oleva uudempi virtsasäiliö, olemassa oleva

S a tseeko sä ö e ä nsuo an yhteydessä va  muua a? eläinsuojan yhteydessä eläinsuojan yhteydessä

Sä ön kokona st avuus (m
3
) 168 495

Sä ön s säha ka s a (m) 10,6 14,8

Sä ön hyötykorkeus (m) 1,9 2,9

Sä ön mater aa teräsbeton teräsbeton
Onko katetta,  os n n m a nen (es m   uonno nen
kuoret tuma, turve, styrox, EPS rae, beton , pe t ,
pressu)?

teräsbeton kans uonno nen kuorettuma

Kuormausa ueen mater aa   a p nta a a (m
2
) kuormataan ku va anta an  aata a

t v stetty murske, turve mahdo sten
va um en vara ta

Täyttötapa ( eteku u sta/ pumppu  ta
pudotuska vo sta  etesä ön y äosaan/a aosaan) a atäyttö putke a vä ka vo sta pudotuska vosta a atäyttö

Etä anta an k nte stötunnus



Kuivalantala 1 Kuivalantala 2 Kuivalantala 3 Kuivalantala 4

Onko  anta uus  va  o emassa o eva? olemassa oleva

S a tseeko  anta a t akeskuksessa va  muua a? t akeskuksessa

Lanta an kokona st avuus (m
3
) 1462

Lanta an poh an  a reuno en mater aa teräsbeton

Lanta an poh an p nta a a (m²) 639

Lanta an reuno en  ukumäärä (kp ) 8

Lanta an reuno en korkeus (m) 1 2 metr ä muur n er  kohd ssa, se v ää
poh ap rroksesta

A o u skan korkeus (cm) no n 50 cm

Onko katetta,  os n n m a nen (es m  turve, pressu,
k nteä katto)? e  katetta

Kuormausa ueen mater aa   a p nta a a (m
2
) teräsbeton , no n 70 ne ömetr ä

Johdetaanko kattamattoman  anta an sadevedet
etesä öön tms  va   meytetäänkö ku v kke s n?

osa  ohdetaan v rtsasä öön, osa
meytetään ku v kke s n,  aske ma
poh ap rroksessa

Etä anta an k nte stötunnus



Es tetään,  os kestoku v kepoh a es tetään huom o tavaks   annan varasto nt t avuutena
Kuivikepohja 1 Kuivikepohja 2 Kuivikepohja 3 Kuivikepohja 4

E ä npa kkamäärä  a ku v kepoh an s a nt   a
ku v tus är este mä (rakennus/osasto)

nuorkar a 24kp , ky mä
ku v kepoh ap hatto

Ku v tetun a ueen p nta a a (m²) 90 m2

Ku v kkeen paksuus (cm) 50 cm

Ku v kepoh an ves t v stä mater aa a o ev en reuno en
korkeus (cm) 80 cm

Reuno en mater aa teräsbeton

Latt an mater aa teräsbeton

Ku v kemater aa o k , turve

Tyh ennyskerto en  ukumäärä (krt/vuos ) käytössä ta v kaude a, tyh ennys no n 3
4 kertaa ta ven a kana

Po stetun ku v ke annan varasto nt pa kka ku va anta a



Lannan muu käsittely

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa,  lannan
kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta

Kompostointialusta pinta-ala (m2)
Reunan korkeus (cm)
Kompostointialustan pinta-ala (m2)

Kompostointialusta on tiivispohjainen 
Kyllä/ei materiaali



Säilörehun valmistuspaikka
Torni Laakasiilo Auma Pyöröpaalaus Muu, mikä?

Tuo ee a ( /a)

Es ku va u a ( /a) 300  o a vuodessa 300  o a vuodessa

u s e es ee   o am spa kka (ump ka vo/v sa- a
e esä ö/muua e, m e?)

p e  ump ka vo,  os a pumpa aa
v sasä öö

Sä ö   avuus (m³)  m3

Se os us  a ee o e u  pu s us es ee  käy ös ä v sa  muka a  a o eeks  pe o e

Auma  po a  ma e aa



Kemikaalien varastointi
Kemikaali Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa) Varastossa enintään (litraa/tonnia)

Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt) traktorien ja lantakoneen öljyt 160 litraa 80 litraa

Rehunsäilöntäaineet 4000 litraa 4000 litraa

Lannoitteet 50 tonnia 50 tonnia

Kasvinsuojeluaineet 150 litraa 150 litraa

Eläinten lääkkeet eläinlääkärin ohjeiden ja reseptien mukaan      

Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet 320 litraa (robotin ja maitotankin pesuun) 160 litraa

Desinfiointiaineet 300 litraa (vedinsuihke robotilla) 150 litraa

Muuta, mitä?      



Varastointipaikka ja -tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)

kanistereissa korjaamossa (lukittava tila, betonilattia, ei viemäröintiä) tai navetalla (betonilattia)

konteissa tai tynnyreissä, jotka kuormalavojen päällä ja peitetty pressuilla

suursäkit kuormalavojen päällä, peitetty pressuilla, vajaat säkit konehallissa (betonilattia)

navetalla lukitussa kaapissa, betonilattia, ei viemäröintiä

navetan lääkekaapissa

navetan varastossa (betonilattia, viemäröity tila)

navetan varastossa (betonilattia, viemäröity tila)

     



Tiedot polttoainesäiliöistä
Polttoainesäiliö 1 Polttoainesäiliö 2 Polttoainesäiliö 3

Säiliön tilavuus (m
3
)          3 m3            

Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan
tilavuus (m

3
) tiivistetty murske            

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei

Polttoaineen
käyttötarkoitus

 tankkaus        X
 eläinsuojan lämmitys
 viljan kuivaus
 muu, mikä?

Säiliön tyyppi Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
Maanpäällinen säiliö        X
2-vaippasäiliö        X
Varusteet
Katos
Lukitus        X
Ylitäytönestin        X
Lapon estolaite        X
Vuodonilmaisin



Polttoainesäiliö 4
     

     

Kyllä Ei

Kyllä Ei



LIITE 3 

 

Eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevat kiinteistöt 

 

 

286-415-4-104  Hasu 

 
  

    
   
 
  

286-415-5-18  Anttila 

   
 

 

286-415-4-102  Jokela   
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