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Menettelyn päälinjat (kaikki toiminnot)
 Ilmoituksesta seuraava viranomaispäätös, jota noudatettava 

mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta

 Päätöksestä luvankaltainen pysyvyyssuoja; viranomaisen ja 
haitankärsijöiden puuttumismahdollisuudet rikkeisiin tai 
laiminlyönteihin kuten luvassa, sanktioinnista omia säännöksiä

 Uusi 10 a luku ympäristönsuojelulakiin (YSL) ja uusi liite 4 
ilmoitusvaraisista toiminnoista. Muutoksia YSL:iin, myös 
liitteisiin 1 ja 3, sekä rikoslakiin (RL) ja ympäristönsuojelusta 
annettuun valtioneuvoston asetukseen (YSA)

 Nykyisessä laissa olevat vakiintuneet ilmoitusmenettelyt jäisivät 
ennalleen  12 lukuun uuden otsikon alle (Kertaluonteista 
toimintaa koskeva ilmoitusmenettely)
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Ilmoitusmenettelyn erikoispiirteet ja 
sujuvoittamisen työkaluista
 Ilmoitus vähintään 120 vrk ennen toiminnan aloittamista 

 Menettely sujuvoituisi
• mahdollisuus täydentää ilmoitusta pääsääntöisesti vain kerran
• toimialakohtainen asetus
• kevyempi päätösrakenne, ilmoitus päätöksen osaksi (YSA 15 a §)
• toimialakohtaisia lomakkeita ja ohjeita  
• YSL 96 §:n kaltaiset mahdollisuudet sujuvoittaa menettelyä 

 Eroa lupamenettelyyn mm. 41 § ja toimivaltainen vo

 Ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuudesta säädetään 
erikseen (29 a §) kuten esim. pohjavesi- tai YVA-perusteet

 Valvonnan siirtymiselle siirtymäsäännös (1.1.2020)
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Soveltamisalaan siirtyvät toiminnot

 Yhteensä n. 4000 kpl

 Eläinsuojat,  kuntaviranomaisen ratkaistavaksi
• Kaikki kunnan nykyisin luvittamat n. 3100
• AVI:n nykyisin luvittamista n. 650 

 Muita (n. 250-300): 
• Eräät elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnot
• Eräät erilliset kemikaalivarastot (osa AVI:lle, osa kunnille)
• Vähäiset ampumaradat (max.10 000 laukasta/a, ei haulikot)
• Pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu (AVI ratkaisisi)
• Sahalaitokset (käsittely kuntiin!)
• Varikot 
• Kiinteät eläintarhat ja huvipuistot 
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Valtioneuvoston asetus 
ilmoituksenvaraisista 
eläinsuojista  

Ympäristöneuvos Markus Tarasti
Erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen



Valmistelusta

 Työryhmävalmistelu
 Lausuntokierros
 Asetus hyväksytty valtioneuvostossa 17.1.2019
 Koulutukset
 Lomake ja täyttöohje
 Lomakkeen sähköistäminen
 Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje
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Yleistä asetuksesta

 Asetusta sovelletaan eläinsuojaan, josta on laadittu YSL 115 d 
§:ssä tarkoitettu päätös.

 Asetuksella korvataan ympäristöluvissa eläinsuojille erikseen 
annetut keskeisimmät ja yleisimmät 
ympäristönsuojelumääräykset.

 Asetus lisää ympäristönsuojeluvaatimuksiin ja toimintojen 
sijoittamiseen liittyvää ennakoitavuutta. 

 Sujuvoittaa menettelyä vähentämällä viranomaisen työmäärää 
ilmoituksen käsittelyssä.
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1 § Soveltamisala

 Ilmoitusmenettelyn soveltamisalasta säädetään 
ympäristönsuojelulaissa (uusi 115 a § ja uusi liite 4)

Liitteen 4 kohta 5 alakohta a:

 Eläinsuojat: (ei turkistarhat, eikä direktiivikokoluokka)
 väh. 50 ja alle 300 lypsylehmälle (väh. 540 ja alle 3240 ey),
 väh. 100 ja alle 500 lihanaudalle (väh. 570 ja alle 2850 ey) ,
 väh. 130 ja alle 600 emolehmälle (väh. 559 ja alle 2580 ey)
 väh. 60 hevoselle/ponille ja eläinyksikkömäärä alle 3000
 väh. 250 uuhelle/vuohelle ja eläinyksikkömäärä alle 3000
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1 § Soveltamisala

 väh. 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle
 väh. 250 ja enintään 2000 lihasialle
 väh. 4000 ja enintään 40 000 munituskanalle
 väh. 10 000 ja enintään 40 000 broilerille
 Usealle alakohdassa a tai YSL liitteessä 3 luetellulle eläinlajille 

tarkoitettu eläinsuoja, jonka yhteen laskettu eläinyksikkömäärä 
YSL liitteen 3 ey-kertoimilla laskettuna on väh. 250 ja alle 3000, 
joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen yllä olevien 
tuotantoeläinten eläinmäärän perusteella
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2 § Vähimmäisetäisyydet

Eläinsuojien sijainninohjaus asetuksen liitteeksi valmistellun 
eläinlajikohtaisen vähimmäisetäisyystaulukon perusteella.

Sovelletaan uusiin eläinsuojarakennuksiin ja laajennusosiin sekä 
uusiin lannan varastointitiloihin.

 Vähimmäisetäisyyksiä vähentävinä tekijöinä huomioidaan tietyt 
lannan varastointijärjestelmät ja lannan varastointitilojen 
kattamistekniikat (mm. kuorettuma, kelluva tai kiinteä kate) ja 
lantatyyppi (lietelanta / kuivikelanta).

Esim. 280-299 lypsylehmän eläinsuoja 250 metriä, kun 
lietelantalassa kelluva tai telttamainen kate + lantakanavien 
jäähdytys TAI 500 metriä, kun lietelantala kuorettumalla.
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Vähimmäisetäisyystaulukot

• Luke ja SYKE toteuttivat vuonna 2016 taustaselvityksen
• Hajuhaitan arvioinnin menetelmät ja niiden toimivuus

• Menetelmät eri Euroopan maissa

• Arvio siitä, mikä menetelmistä toimisi Suomen olosuhteissa

• YM kilpailutti asetuksen valmistelua varten hajun leviämisen 
mallinnuksen ja ehdotuksen etäisyysvaatimuksista
• Toteuttaja Luke, SYKE ja Ilmatieteenlaitos

• Kerättiin parhaat mahdolliset tiedot mallinnuksia varten

• Ilmatieteenlaitos toteutti mallinnuksen

• Ehdotettu toteutusmalli todettiin liian monimutkaiseksi

• Tuloksia hyödynnettiin asetuksen etäisyystaulukon laatimisessa
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Etäisyysvaatimukset, liite 1

Taulukko 2. Sikojen eläinsuojat ja lannan varastointitilat 

Eläinyksikkömäärä Eläinsuojan ja lannanvarastointitilan etäisyysvaatimukset metriä varastointitilojen kattamismenetelmän 
tai lannan käsittelymenetelmän mukaan  

 Lietelantaloissa 
kelluva tai 
telttamainen kate tai 
katto ja seinät 
 
 

Lietelantaloissa 
kelluva tai 
telttamainen kate tai 
katto ja seinät  sekä 
käytössä 
lietelantakanavien 
jäähdytys 

Eläinsuojassa 
poistoilmapesuri* 
tai biosuodin ja 
lietelantalassa 
kelluva tai 
telttamainen kate 
tai katto ja seinät 

Lietelantalassa 
tiivis kate, 
esimerkiksi 
betonikansi 

Kuivikelanta, 
kuivikepohja 
tai 
kuivalanta, 
jossa virtsa 
eroteltuna, 
lantaloissa 
katto 

250 – 400 100 100 100 100 100 

401 – 700 150 150 100 100 150 

701 – 1000 250 200 150 100 200 

1001 – 1500 300 250 200 150 300 

1501 – 2000 400 350 250 200 400 

2001 – 2500 450 400 300 200 450 

2501 – 2999 500 450 300 300 500 

Lihasikojen soveltamisalan rajat (250-2000 lihasikaa) ovat 250 – 2000 eläinyksikköä. 
Emakoiden soveltamisalan rajat (100-750 emakkoa) ovat 260 – 1950 eläinyksikköä. 
* Poistoilmapesureita on erilaisia, mm. biologinen pesuri, happopesuri, kemiallinen pesuri sekä kaksi- ja kolmivaiheiset pesurit. 
 
 



3 § Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

 Vähimmäisetäisyydestä voidaan poiketa, jos eläinsuojan 
laajennusosaa ei voida sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalle 
paikalle jos:

o Poikkeamisesta ei hajun leviämistä vähentävät toimet ja tekniikat 
sekä paikalliset olosuhteet huomioiden aiheudu huomattavaa 
hajuhaittaa häiriintyvässä kohteessa

 Eläinsuojan sijoittamiseen poikkeustilanteessa sovelletaan 
ympäristönsuojelulain 11 §:ää (Sijoituspaikan valinta), jossa 
säädetään tekijöistä, jotka otettava huomioon toiminnan 
sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa.

 Päätöksen poikkeamisesta ja sijoituspaikan hyväksymisestä 
tekee ilmoituksen käsittelevä viranomainen.
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3 § Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

 Poikkeamismahdollisuus ei koske uuden eläinsuojan 
rakentamista kiinteistölle, jossa ei ole jo toiminnassa olevaa 
eläinsuojaa.

 Mahdollista vain, jos kiinteistöllä ei ole muuta soveltuvaa 
vähimmäisetäisyydet täyttävää sijoituspaikkaa.

 Vaihtoehtoisen sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa 
huomioitaisiin sijoituspaikan soveltuvuus eläinsuojan 
toimintaedellytysten kannalta. 
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3 § Vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen

 Vaihtoehtoinen sijoituspaikka olisi soveltumaton esim. jos se:

 hankaloittaisi kohtuuttomasti tavanomaista toimintaa
 aiheuttaisi kohtuuttomia vaatimuksia ja kustannuksia 
 ei täyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:ssä säädettyjä 

rakennuspaikkaa koskevia vaatimuksia

 Poikkeamista puoltavia tekijöitä:

 olemassa oleva eläinsuoja ja muut maatilan rakennukset 
edellyttäisivät laajennusosan sijoittamiseen niiden 
läheisyyteen, erityisesti intensiivisempää hoitoa ja tarkkailua 
vaativien eläinlajien, kuten lypsykarjan kasvattamisessa
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3 § Vähimmäisetäisyyksistä poikkeaminen

 Vähimmäisetäisyydet täyttävällä sijaintipaikalla kaukana 
toiminnassa olevasta eläinsuojasta aiheutuisi tosiasiallisesti 
enemmän haju- ja mahdollista muuta haittaa häiriintyvässä 
kohteessa kuin taulukon vähimmäisetäisyyksistä poikkeavalla 
sijaintipaikalla 

 Vähimmäisetäisyyksistä poikkeaminen voi edellyttää  
hajuhaittoja ehkäiseviä lisätoimenpiteitä, kuten erilaisten 
tekniikoiden ja menetelmien hyödyntämistä

 Myös paikalliset olosuhteet, kuten vallitsevat tuulensuunnat, 
maaston korkeuserot ja kasvillisuus tulee huomioida 
poikkeamisedellytysten arvioinnissa 

 Huomattavaa hajuhaittaa ei kuitenkaan saa aiheutua 
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4 § Eräiden hajupäästöjen rajoittaminen

 Uusien lietelantasäiliöiden pudotus- ja pumppukaivot on 
katettava kiinteästi tai rakennettava siten, että niistä ei aiheudu 
hajuhaittaa ympäristöön.

 Uudet lietelantasäiliöt on täytettävä nestepinnan alapuolelta.
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5 § Lannan hyödyntäminen

 Lannan hyödyntäminen pellolla ravinteena on tehtävä 
suunnitelmallisesti.

 Soveltuvaa peltopinta-alaa on oltava asetuksen liitteen (2) 
mukaisesti.

 Vaatimus koskisi ajankohtia, jolloin eläinsuoja tosiasiallisesti on 
toiminnassa ja eläintenpidosta kertyy lantaa.

 Peltopinta-ala vaatimus lasketaan eläinsuojan todellisen 
eläinmäärän eikä eläinsuojan enimmäiseläinpaikkamäärään 
mukaan.

 Peltopinta-alan laskennassa huomioidaan 
ympäristöluvanvaraiseen laitokseen tai toiselle maatilalle 
hyödynnettäväksi toimitettava lantamäärä ja lannan 
prosessoinnin vaikutukset lantamäärään.
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Liite 2
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Eläinmäärään perustuva lannan levitysalan tarve  
Enimmäiseläinmäärä lannan levitykseen soveltuvaa hehtaaria kohden 

Lypsylehmä    1,3 

Emolehmä, siitossonni (sonni > 2v)  2,5 

Hieho (12-24 kk)   3,5 

Lihanauta (sonni 12-24 kk)   2,7 

Lehmävasikka 6-12 kk   4,5 

Sonnivasikka 6-12 kk   3,5 

Lehmävasikka < 6 kk, sonnivasikka < 6kk   11 

 

Emakko porsaineen   2,7 

Lihasika*    9 

Karju    4,5 

Siitossika, joutilas emakko ydinsikalassa  6 

Vieroitettu porsas, 5-11 vk*   26 

 

Munituskana    150 

Broileremo    110 

Kukko    115 

Emokalkkuna    45 

Lihakalkkuna*    90 

Broileri*    280 

Kananuorikko*   440 

 

Hevonen 2v-    2 

Poni 2v, hevonen 1v   3,5 

Pienponi 2v-, poni 1v-, hevonen < 1v  5 

Pienponi 1-2v, poni < 1v   8 

Pienponi < 1v    12  

 

Lammas, uuhi karitsoineen, vuohi, kuttu kileineen 7 

 

Strutsi    10 

Biisoni    3 

Villisika    9 

 

*eläinpaikkaa kohti 
 



6 § Eräiden jätevesien käsittely

 Käymälävesiä sisältämättömät maitohuoneen pesuvedet 
saadaan johtaa eläinsuojan virtsa- tai lietelantasäiliöön, jos 
pesuvedet hyödynnetään pellolla lannoitteena.

 Jaloittelualueen valumavedet kerättävä talteen ja ne voidaan 
hyödyntää pellolla lannoitteena. 
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7 § Rehujätteiden käsittely

 Rehujätteet ja muut ruokinnan tähteet varastoitava siten, että 
siitä ei aiheudu ravinnepäästöjä pinta- ja pohjavesiin, 
epäsiisteyttä taikka haju- tai muuta haittaa ympäristölle.
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8 § Kuolleiden eläinten käsittely

 Kuolleet eläimet on varastoitava tiivispohjaisella alustalla ja 
tarkoitukseen soveltuvassa paikassa siten, että varastoinnista ei 
aiheudu haittaa ympäristölle.

 Alueilla, joilla kuolleiden eläinten hautaaminen sallittua, 
hautaaminen maahan siten, että siitä ei aiheudu huomattavaa 
hajuhaittaa ja ympäristön pilaantumisvaaraa.

 Vähintään 3 vuorokautta kestävään varastointiin käytetyn tilan 
tulee olla jäähdytetty tai lämpötilan oltava muutoin riittävän 
alhainen raatojen säilymiseksi pilaantumattomana.
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8 § Kuolleiden eläinten hautaaminen

 Hautaaminen kielletty:
 tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle 

pohjavesialueelle; 
 vesilain (587/2011) 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetulle 

vedenottamon suoja-alueelle;
 tulvanalaiselle alueelle;
 vesistöön viettävälle rinteelle;
 alle 250 metrin etäisyydelle talousvesikäytössä olevasta 

kaivosta, lähteestä tai muusta vedenottopaikasta. 

 Kuolleet eläimet on haudattava maatumattomassa 
pakkauksessa vähintään metrin syvyyteen ja hautaamispaikka 
täytettävä maa-aineksella välittömästi. 
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9 § Toiminnan seuranta ja raportointi

 Toiminnanharjoittajan ylläpidettävä seurantatietoja eläinsuojan 
toiminnasta

 Tietyt seurantatiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan ja 
pyydettäessä esitettävä kunnan y-suojeluviranomaiselle (mm. 
eläinten määrä, lantamäärät, uudet tai muuttuneet lannan 
levitykseen käytettävät peltoalat ja sopimukset).

 Ilmoituspäätöksessä on annettava tarvittavat määräykset 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säännöllisesti 
raportoitavista eläinsuojan valvonnan vaatimista 
ympäristönsuojelun seurantatiedoista .
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10 § ja 11 §: voimaantulo ja siirtymäsäännökset

 Ilmoitusmenettely voimaan 1.2.2019

 Asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen vireille 
tuleviin eläinsuojien ilmoituspäätösasioihin.

 Asetuksessa säädetyt vähimmäisetäisyydet koskevat vain 
voimaantulon jälkeen rakennettavia uusia 
eläinsuojarakennuksia ja laajennuksia sekä lantavarastoja.

 Pudotus- ja pumppukaivojen kattamista sekä 
lietelantasäiliöiden täyttämistä koskevat vaatimukset vain uusiin 
rakennettaviin lietelantasäiliöihin. 
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Kiitos!
Lisätietoja :
tia.laine-ylijoki@ym.fi
markus.tarasti@ym.fi
sonja.pyykkonen@ym.fi
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