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Ilmoituslomakkeet
 Ilmoitus suositellaan tehtäväksi 

ympäristöhallinnon lomakkeilla 6040 – 6045

 Lomakkeet löytyvät osoitteesta: 

www.ymparisto.fi/luvat → Ympäristönsuojelulain mukainen 

yleinen ilmoitusmenettely

 Seuraaville toimialoille on oma ilmoituslomakkeensa:

- Eläinsuojat (6045, 6045a eläinsuojataulukot ja 6045b 

vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen)

- Vähäiset ampumaradat (6044)

- Elintarvike- ja rehuteollisuus (6043)

- Pienimuotoinen koneellinen kullankaivuu (6042)

- Vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastot (6041)

- Sahat, varikot, eläintarhat ja huvipuistot (6040)
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Eläinsuojien ilmoituslomake
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Ilmoitus tehdään, kun

 Kyseessä on uusi toiminta

 Olemassa oleva ympäristöluvan saanut toiminta muuttuu

olennaisesti

 Olemassa olevan toiminnan ympäristölupaa on tarpeen

muuttaa

 Ilmoituspäätöksen saanut toiminta tai sitä koskevat tiedot

muuttuvat tai kyseessä on toiminta, jolla ei ole ollut YSL:n

mukaista ympäristölupaa.

 Ennakkoneuvottelut viranomaisen kanssa ovat 

suositeltavia

 Ilmoitusta voi täydentää vain kerran

 Ilmoituslomake liitteineen on osa päätöstä



Eläinsuojien ilmoituslomake

 Lomake on tehty päivittämällä käytössä olevaa 

eläinsuojien ympäristölupalomaketta  

 Lomakkeeseen on lisätty ilmoitusmenettelyssä 

tarvittavat tiedot kuten etäisyysvaatimukset 

häiriintyviin kohteisiin

 Vähimmäisetäisyydestä poikkeamismenettelyyn 

on liitelomake 6045b
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Eläinsuojien ilmoituslomake

 Ilmoituslomakkeeseen kuuluu eläinsuojataulukko 

6045a, jossa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

• Eläinpaikkamäärät

• Lannan varastointi

• Lannan muu käsittely

• Säilörehun varastointi

• Kemikaalien varastointi

• Tiedot polttoainesäiliöistä
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Eläinsuojien ilmoituslomake
 Ilmoituksen valmistelussa ja käsittelyssä tarvitaan toimivalta-, 

eläinyksikkö-, vähimmäisetäisyys- ja 

enimmäiseläinmäärätaulukoita (laskuri kehitteillä)
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Eläinsuojien lupa- ja ilmoitusmenettelyn 

toimivaltarajat
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EY-

kerroin

Kunnan ympäristön-

suojeluviranomainen

Valtion lupaviranomainen

Ilmoitusmenettely Ympäristölupa

Eläinlaji Eläinmäärä

vähintään

EY-summa Eläinmäärä EY-summa

lypsylehmä 10,8 50 540 väh. 300 3 240

emolehmä 4,3 130 559 väh. 600 2 580

lihanauta 5,7 100 570 väh. 500 2 850

emakko

porsaineen

2,6 100 260 yli 750 1 950

lihasika 1,0 250 250 yli 2 000 2 000

hevonen tai

poni

60 3 000

uuhi tai

vuohi

0,6 250 150 3 000

munituskana 0,07 4 000 280 yli 40 000 2 800

broileri 0,03 10 000 300 yli 40 000 1 200

muu

eläinsuoja

250 3 000



Eläinsuojien ilmoituslomake

 Ilmoitus on jatkossa mahdollista tehdä myös 

sähköisesti

 Valmistelu käynnissä, mutta lomakkeen 

toimivuudesta kerätään ensin kokemuksia

 Ilmoituslomakkeeseen kuuluu myös täyttöohje

 Lisäksi on tehty erillinen viranomaislomake 

helpottamaan ilmoituksen tarkistamista
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Esimerkki 1. (Lypsykarja)

 Eläinpaikkoja on laajennuksen jälkeen 40 lypsylehmälle 

(432 ey), 20 alle 6 kk vasikalle (34 ey) ja 20 hieholle (80 

ey), yhteensä 546 ey. (väh. 540 ey ja alle 3 240 ey) . 

Eläinsuoja on ilmoituksenvarainen.

 Navetan yhteyteen rakennetaan jaloittelutarha ja 

lietesäiliö. Navetan alla on ennestään vanha lietesäiliö. 

Uudessa lietelantalassa on kuorettuma.  Navetan kanssa 

samalla kiinteistöllä on toiminnanharjoittajan 

asuinrakennus. Navetan naapurikiinteistöllä 

asuinrakennuksia. Navetan läheisyydessä on järvi. 

 Navetan ja lietesäiliöiden etäisyys lähimpää hajun 

perusteella häiriintyvään kohteeseen pitää olla vähintään 

150 m
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Esimerkki 1. (lypsykarja)
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Esimerkki 2. (munituskanala)

5 000 kanan kanalaa 

laajennetaan 30 000 

linnulla. Eläinsuoja on 

ilmoituksenvarainen

(väh. 4 000  ja enintään 

40 000 kanaa). 

Kokonaiseläinyksikömäärä 

on 35 000 x 0,07 = 2 450 

eläinyksikköä. Etäisyys 

häiriintyvään kohteeseen on 

taulukon perusteella 200 m
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Esimerkki 3. (broilerikasvattamo)

 Eläinpaikkoja on 41 000 broilerille. Eläinsuoja on 

luvanvarainen (yli 40 000 broileria). Luvan käsittelee valtion 

lupaviranomainen.
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Esimerkki 4. (lihasikala)

 Eläinpaikkoja on 2 000 lihasialle. Eläinsuoja on 

ilmoituksenvarainen (väh. 250 ja enintään 2 000 lihasikaa). 

Sikala toimii lietelantajärjestelmällä. Lietelantakanavissa on 

jäädytys ja lietesäiliöissä kelluva kate. Etäisyys  lähimpään 

häiriintyvään kohteeseen on taulukon perusteella 350 m.
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Esimerkki 5. (munituskanala ja 

lihasikala)

 Eläinpaikkoja 15 000 munivalle kanalle (1050 

ey) ja 1 000 lihasialle (1 000 ey). Yhteensä 

2 050 ey. Eläinsuoja on ilmoituksenvarainen  

(väh. 280 ey ja yli 2 800 ey). Kanala on  

kuivikepohjainen lattiakanala ja sikala toimii 

lietelantajärjestelmällä. Kanalan kuivalantalassa  

on peltikatto. Lietesäiliössä on kelluva kate. 

Etäisyys häiriintyvään kohteeseen (450 m) 

määräytyy sikojen taulukon mukaan (pidempi 

etäisyys), vaikka kanojen eläinyksikkömäärä on

suurempi. 14



Esimerkki 6. (emolehmäkasvattamo)

 Eläinpaikkoja on 60 emolehmälle, 30 kpl alle 6 kk ikäiselle 

vasikalle ja 30 kpl 6 - 12 kuukauden ikäiselle vasikalle (411 

eläinyksikköä). Eläinyksikkömäärä alittaa emolehmien 

ilmoitusmenettelyn rajan 559 eläinyksikköä, joten 

eläinsuoja ei ole ilmoituksenvarainen.
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Esimerkki 7. (yhdistelmäsikala)

 Eläinpaikkoja on 80 emakolle porsaineen (208 ey) ja 240 

lihasialle (240 ey), yhteensä 448 ey. Eläinsuoja on 

ilmoituksenvarainen (väh. 250 ey ja  enintään 2 000 ey). 

Sikala toimii lietelantajärjestelmällä. Yhdessä lietesäiliössä 

on betonikansi ja kahdessa on kelluva kate. 

Vähimmäisetäisyys häiriintyvään kohteeseen (150 m) 

määräytyy kelluvan katteen mukaan.
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Ennakkokysymys 1. (pohjavesialue)

 Hevostallin omistajalla on kunnan ympäristölupa 

toiminnalleen 2-luokan pohjavesialueelle. 

Tallissa on 10 hevosta, ja se sijaitsee 

pohjaveden muodostumisalueella 

moreenimäellä, jossa osittain ohut savikerros. 

Sovelletaanko kohteeseen ilmoitusmenettelyä, 

jos toiminnanharjoittaja hakee muutoksia   

ympäristölupaan? 
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Ennakkokysymys 2. (toiminnallinen 

kokonaisuus)

 Koulutuskuntayhtymällä on biokaasulaitos, 

eläinsuoja ja biodiesellaitos samassa 

ympäristöluvassa. Eläinsuojassa on emolehmiä 

ja nuorkarjaa, emakoita ja lihasikoja. 

Yhteiseläinyksikkömäärä on 570 ey. 

Biokaasulaitos ja eläinsuoja sekä biodiesellaitos 

ovat toiminnallisesti ja läheisesti yhteydessä 

toisiinsa.

Jos ympäristölupaan haetaan muutosta jonkin    

em. toiminnon mukaan, siirrytäänkö 

ilmoitusmenettelyyn? 
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Ennakkokysymys 3. (valvonta ja vanhat 

rakennukset)

 Valvonnan yhteydessä tulee ilmi, että 

tuotantoeläimiä pidetään eläinsuojassa, jossa ei 

ole olemassa olevaa ympäristölupaa. Toiminta 

on laajuudeltaan ilmoituksenvaraista. 

Eläinsuojan etäisyys häiriintyvään kohteeseen ei   

täytä vähimmäisetäisyysvaatimuksia. Miten  

toimitaan?

19



Ennakkokysymys 4. (häiriintyvät kohteet)

 Mitkä kaikki kohteet (asuintalot, loma-asunnot) 

ovat häiriintyviä kohteita?

- naapuri, jossa on myös eläinsuoja (ja 

omakotitalo) 

- kesämökki, jossa oleillaan vain vähän  

- toiminnanharjoittajan vanhempien/sisarusten 

talot, jotka on lohkottu emätilasta aiemmin 
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Ennakkokysymys 5. 

(vanhan rakennuksen korvaaminen uudella)

Tilalla on ympäristölupa navetalle, joka haluttaisiin 

korvata uudella. Eläinmäärä ei muutu. Lähin 

naapuri on noin 150 m etäisyydellä, kiinteistössä 

asuu tilan työntekijä. Useita naapureita noin 200 m 

päässä. Ilmoitusmenettelyn vaatimat etäisyydet tätä 

suurempia.

Onko tilan vain jatkettava toimintaa vanhassa 

rakennuksessa? Mitkä ovat tilan muut 

mahdollisuudet?
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