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  betonilaatta 
  muu, mikä?       
 
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
sepeli 

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 400 litraa, jotka säilytetään autotallissa 

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
 paloviranomainen on  tehnyt palotarkastuksen  6.9.2021 ja katsonut samalla polttoainesäiliöitä, erillistäpöytäkirjaa tästä 
ei ole  
Lisätietoja 
Polttoainesäiliöt  nuutetaan jatkossa viranomaisen määräyksen mukaiseksi.  

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro excel taulukko 

 
 
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 6-7 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 0,5-1 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) 
Uudessa pihatossa lanta varastoidaan lietteenä, lieteallas  täytetään altapäin valuttamalla/pumppaamalla. Lanta tultaneen  
levitetään pelloille multavalla kalustolla, suurelta osin kasvavaan nurmeen. Rakennusten ilmanvaihto on luonnolinen 
ilmanvaihto, ja kuivikkeet sisältävät turvetta, joka sitoo hyvin lantakaasuja. Säilörehut valmistetaan mahdollisimman 
kuivaksi esikuivattuna pyöröpaaliin, joten puristenesteettä paaleista ei tule. Rakennusten sähkösuunnitelussa panostetaan 
energiaa sästäviin ratkaisuihin. Maidon jäähdytyksessä tultaneen käyttämään lämmöntalteenottoa.  
 

 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 
 
Lantavarastojen tiiviyttä tarkkaillaan erityisesti niiden tyhjentämisen yhteydessä, tällöin tarkistetaan seinämien eheys ja 
tiiviys: Myös varastointiaikana psystytään tarkastamaan esim salaojakaivoista lietealtaan mahdollinen vuotoepäily.  
Tulevat rakennukset suunnitellaan siten, että onnettomuustilanteessa eläimet saadaan helposti siirrettyä rakennuksesta 
pois. uuden toiminnan myötä tullaan tilalle laatimaan palo- ja pelastussuunitelma.  
  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
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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  
 
Suurimmat hajuhaitat liittyvät lietelannan sekoitukseen ja lietelannan levitykseen. Toiminnasta ei synny erityistä 
meluhaittaa. Suurin melunlähde on olettavasti traktorien melu ruokinta- ja hoitotöissä. Ajoittaista paikallista, lähinnä 
piha-alueelle tulevaa, pölyhaittaa kuivikkeiden levityksen yhteydessä.  Ravinnepäästöjä vesistöön tai pohjaveteen ei tule 
tiiviiden ja riitävien lantavarastojen takia. Pelloille levitettävä lanta annetaan kasvien ravinnetarpeiden mukaan.  
      
Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
 
Lantavarastojen tiiveyttä tarkkaillaan aina lantavarastojen tyhjennyksen yhteydessä. Polttoainevarastoja tarkkaillaan 
aina tankattaessa.  Päästöjen mahdollisuutta pohjaveteen pidetään hyvin pienenä, koska alue on kunallisen vesihuollon 
piirissä. eik äpohjavesialuetta olt tilan viljelyksillä. 
 

 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 jaloitte-

lualueista 
  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 il-

moituksen 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 
 
      
 
 
 
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. 
 



Liitekartta ympäristöilmoitukseen: MTY Vähämäki  
 
Sijaintikartta 

 

 

  



Liite eläinsuojien ilmoituslomakkeeseen 6045 

6045b / 02.2019 

VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ POIKKEAMINEN 

 

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, onko eläinsuojan laajennusosa 
mahdollista sijoittaa vähimmäisetäisyyttä lähemmäs häiriintyvää kohdetta. Edellytyksenä on, että 
häiriintyvälle kohteelle ei saa aiheutua huomattavaa hajuhaittaa ja että eläinsuojan laajennusosaa 
ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalle vähimmäisetäisyyden täyttävälle pai-
kalle. Häiriintyvälle kohteelle aiheutuvan hajuhaitan arvioinnissa voidaan huomioida paikalliset olo-
suhteet ja hajuhaittoja ehkäisevät toimenpiteet. 

 

Kuvaus kiinteistöllä sijaitsevista vaihtoehtoisista vähimmäisetäisyydet täyttävistä sijoituspaikoista eläinsuo-
jalle ja lantalalle 
Rakennettava navetta on tilan tuotantorakennusten kokonaissuunnittelussa mietitty paikkaan, jossa se on eläintensiir-

tojen, rehusiirtojen ja lantalogistiikan kanalta järkevin vaihtoehto. Lisäksi tässä kohteessa on myös mahdollisuus lai-

duntaa lehmiä. Mikäli navetta sijoitettaisiin kiinteistöllä paikkaan, jossa se on vähimmäisetäisyysvaatimusten ulko-

puolella, tulisi se hankaloittamaan huomattavasti kaikia edellä mainittuja toiminnallisuuksia.  Navettaa täytyisi siirtää 

metsän keskelle, jossa maanarakentamisen kulut ovat huomattavasti tätä paikkaa suuremmat.  

 

Paikan suunnitelussa on eritystä huomiota kiinnitetty rakennusten välisiin logistisiin seikkoihin, siksi tämä paikka on 

sijoitukseltaan paras.  

 

Miksi eläinsuojaa tai lantalaa ei voi sijoittaa kyseisille paikoille?  
Muualle tontille sijoitettuna se tulee romuttamaan ns- rehuliikenne - lannasiirto ja maitoliikenne ajolinjat, sekä vai-

keuttaa laiduntamista. Kaueemas sijoitettaessa myös päivittäinen navettatyö vaikeutuu piemmän etäisyyden takia.  

Kuvaus eläinsuojan ja lannan varastointitilan laajennusosan vähimmäisetäisyydestä poikkeavasta sijoitus-
paikasta ja etäisyys (m) lähimpään häiriintyvään kohteeseen:  
Etäisyys rakennetavasta navetasta 230m Sirpa ja Seppo Vähämäen asuinrakennuksesta sekä 300 m Irma ja Heikki 

Vesasen vapaa-ajan rakennuksesta. Näissä kummassakin vähimmäisetäisyys on 350 m.  

Miten estetään huomattava hajuhaitta häiriintyvässä kohteessa (hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet 
ja tekniikat)?  
Häiriintyvät kohteet sijoittuvat  eläinsuojaan nähden vallitsevan tuulensuuntaan nähden viistosti yläpuolelle, toinen 

kaakon puolelle ja toinen luoteen puolelle - kun vallitseva tuulensuunta on lounaasta. Nauta on hajuhaitoilitaa vähäi-

semmästä päästä oleva tuotantoeläin. Navetan ilmanvaihdon suunittelussa otetaan huomioon poistoilman ilmanlaatu 

ja se ohjataan navetan katon kautta  pois.     

Mitkä paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, ettei vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta aiheudu  
häiriintyvässä kohteessa huomattavaa hajuhaittaa?  
Häiriintyvä kohde on vallitsevan tuulensuunnan alapuolella  

Asemapiirrokseen merkitään eläinsuojan ja lannan varastointitilan vaihtoehtoiset sijoituspaikat kiinteistöllä. 

 
 



Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa
NAUTAKARJA
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä 90 140
emolehmiä
hiehoja (12‐24 kk) 28 56 56
lihanautoja ja sonneja (12‐24 kk)
siitossonni (>2 v)
lehmävasikoita 6–12 kk 14 28
lehmävasikoita < 6 kk 14 26 26
sonnivasikoita 6–12 kk
sonnivasikoita < 6 kk
SIKALA
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)
emakoita porsaineen (≤ 11 vko)a1)

emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) a2)

joutilaita emakoita ydinsikalassa
vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)

karjuja (täysikasvuisia)
SIIPIKARJA
broilereita
munituskanoja, broileriemo
kananuorikoita
kalkkunoita
ankkoja ja hanhia
sorsia
MUU ELÄINSUOJA
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)
vuohet (kuttu kileineen, pukki)
karitsat ja kilit 3‐9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)
karitsat ja kilit 6‐9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)
hevonen >150 cm
poni 120‐150 (140) cm
pienponi <120 cm

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN
‐ lämmöneristys kyllä/ei
‐ ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen
‐ poistohormien lukumäärä ja korkeus
‐ poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)

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.

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)
Vasikkala

Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus 
ja hyötytilavuus laskentaperusteineen

LIETEKUILUJEN TOIMINTA

ELÄINPAIKAT

osa on eristetty ei eristettä
koneellinen luonnollinen

Eläinpaikkojen määrä yhteensä

2 harja auki
katolla

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)
nuorikarja pihatto



Lantatilavuusvaatimuslaskelma

LIETE KUIVIKE Lietteellä Kuivikelannalla
Eläin määrä lantaa / eläin lantaa / eläin eläimet  eläimet  Lietelanta yht Kuivalanta yht
lypsylehmä 140 25,5 28,6 140 3570 0
12‐24 kk  56 8,5 13,4 56 0 750,4
6‐12 kk 28 7,2 9,7 28 0 271,6
0‐6 kk 26 3,6 6,1 26 0 158,6

Lannan tuotanto/vuosi 3570 1180,6
pesuvedet 300
yhteensä 3870
sadevesivara 387
Yhteensä m3 4257 1180,6 m3
Laidunnus 3 kk‐ vähennys 295 m3

tilavuusvaatimu 885 m3
rakennettava lietelantala 4400
Kuivalantala 1 796
Kuivalantala 2 159
Kuivikepohja 1 116
Kuivikepohja 2 216
Sairas/poikimakarsina 113

Lantalatilavuudet yhteensä 4400 1400 m3



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

Onko säiliö uusi vai olemassa oleva  uusi lietesäiliö

Säiliön kokonaistilavuus (m3) 4400

Säiliön sisähalkaisija (m) 37,424

Säiliön hyötykorkeus (m) 4 m

Säiliön materiaali teräsbetonielementti

Kuormausalueen materiaali ja pinta‐ala (m2) kovapohjainen, tiivistetty murske

Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu‐ tai 
pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)

pumppaus säiliön alaosaan

Etälantalan kiinteistötunnus

Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla? el suojan yhteydessä

Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen 
kuoret‐tuma, turve, styrox, EPS‐rae, betoni, pelti, 
pressu)?

kevyt kate ‐ turve



Kuivalantala 1 hiehonavetta Kuivalantala 2 nuorikarjanavetta Kuivalantala 3 Kuivalantala 4

Onko lanta uusi vai olemassa oleva? olemassa oleva olemassaoleva

Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla? kotieläinrakennuksessa  kotieläinrakennuksessa 

Lantalan kokonaistilavuus (m3) 796 159

Lantalan pohjan ja reunojen materiaali betoni ja filmivaneri betoni ja filmivaneri

Lantalan pohjan pinta‐ala (m²) 199 53

Lantalan reunojen lukumäärä (kpl) 4 kpl 3  kpl

Lantalan reunojen korkeus (m) 3m 2 m

Ajoluiskan korkeus (cm) 20 cm 30 cm

Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, 
kiinteä katto)?

kiinteä kate, peltikate kiinteä kate, peltikate

Kuormausalueen materiaali ja pinta‐ala (m2) betoni betoni

Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet 
lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?

Etälantalan kiinteistötunnus



Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena
Kuivikepohja 1 hiehonavetta Kuivikepohja 2 nuorikarjanavetta Kuivikepohja 3 Kuivikepohja 4

Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja 
kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)

28 kpl 18‐21 kk 28 kpl 6‐12 kk ja 28 kpl 12‐18 kk poikimakarsina/sairaskarsina pihatossa

Kuivitetun alueen pinta‐ala (m²) 116 m2 216 m2 188

Kuivikkeen paksuus (cm) 1 m 1 m 60 cm

Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen 
korkeus (cm)

50 cm 50 cm 60 cm

Reunojen materiaali betoni betoni betoni

Lattian materiaali betoni betoni betoni

Kuivikemateriaali olki turve puru olki turve puru olki, turve puru

Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi) 4 4 4.touko

Poistetun kuivikelannan varastointipaikka kuivalantala kuivalantala kuialantala



Kemikaalien varastointi
Kemikaali  Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa) Varastossa enintään (litraa/tonnia) Varastointipaikka ja ‐tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)

Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)  400 l/v 400 l Autotalli, betonilattia, ei vemäriä

Rehunsäilöntäaineet  13 tn/v 8 tn 200 litran muovitynnyrit tai 100 l ipc kontti

Lannoitteet 60 tn/ vuosi 60 tn konehalli

Kasvinsuojeluaineet 80 l /vuosi urakoitsija tuo tarvittavan määrän aineita

Eläinten lääkkeet vähäisiä määriä       navetan lääkekaappi

Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet 500 l/v 200 l  navetan varasto, betonilattia, ei vemäriä

Desinfiointiaineet 50 l/v 100 l  navetan varasto, betonilattia, ei vemäriä

Muuta, mitä?            



Torni Laakasiilo Auma Pyöröpaalaus Muu, mikä?

Tuoreena (t/a)

Esikuivattuna (t/a) 3000 tn

Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa‐tai 
lietesäiliö/muualle, minne?)

paalataan niin kuivana, ettei 
puristenestettä synny

Säiliön tilavuus (m³)

Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä

Auman pohjan materiaalit 

Säilörehun valmistuspaikka



Tiedot polttoainesäiliöistä

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
 tankkaus x
 eläinsuojan lämmitys
 viljan kuivaus
 muu, mikä?      

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
x x

x x

x x
x x
x x
x x
x x

Polttoaineen 
käyttötarkoitus

x

Säiliön tilavuus (m3)

Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma‐altaan 
tilavuus (m3)

Polttoainesäiliö 1 Polttoainesäiliö 2 Polttoainesäiliö 3 Polttoainesäiliö 4
1500 1700            

sepeli sepeli            

Ylitäytönestin
Lapon estolaite
Vuodonilmaisin

Säiliön tyyppi
Maanpäällinen säiliö
2‐vaippasäiliö
Varusteet
Katos
Lukitus




