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Tilaa kaikelle hyvälle



• Isommat tilat kuntaan, olemme ketteriä – vielä

• Lisää valvottavia vajaa 10 (jos vain ELY:t ehtivät ne 
tarkastaa, emme halua tarkastamattomia kuntaan)

• Perusmääräykset asetuksesta! Hyvä, mutta olisi saanut 
olla lisää, mm. tarkemmin jäteasiat ja polttonestesäiliöt

• Kuuleminen – tarvittaessa - ehkä kuitenkin ennallaan 
(mutta miksi 600m?) P.s. Eläinsuoja-
toiminnanharjoittajan nimen voi 
kuulutuksessa/päätöksessä sanoa!

• Käsittelyaika – ei muutu juurikaan aikaisemmasta 
lupakäsittelyajastamme, keskimääräinen aika on ollut 3 
kk

• Poikkeaminen 3 §, hyvä juttu, kuntien viranomaisiin 
luotetaan edelleen, tolkun virkamiehiä löytyy

• Ehkei sitä kaivattua yhdenmukaisuutta sitten saada, 
mutta kyllä se eläinsuojien kohdalla vaikeaa olisikin. On 
niin paikallista, on kiinni jopa toiminnanharjoittajan 
toimintatavoista, joustavuudesta ja 
huomaavaisuudestakin.

Eläinsuoja-asetus



• Vielä emme tiedä, kuka meillä päättää – delegoidaanko?

• Tarkastukset - Me ollaan käyty käsittelyaikana ja sitten 
käyttöönottotarkastus, ellei ihan tarpeeton

• Etäisyydet toimivat broilereilla, ongelmia tulee naudoilla, 
myös sioilla. Syytinkituvat tulevat ongelmaksi.

• Mitä etäisyyttä käytetään, jos rakennetaan etäsäiliöt ja 
vain eläinsuoja laajenee.

• Luvattomia on kunnissa edelleen eikä mikään niiden 
toiminnassa muutu. Luvattomat juontaa juurensa vahti-
menettelyn ontumiseen, kun tilatietoja ei meille saatu 
silloin 2000-luvun alussa kattavina.

• Taksamuutokset, ollaan tekemässä tasataksaa myös 
valvontaan. Nyt vaikuttaa siltä, ettei menettely ainakaan 
alenna taksaa. Nyt tulee työtunteja lomakkeen täytöstä 
alkaen.

• Ennakkoneuvottelu – välillä tarvitaan, välillä ei. 
Lomakkeen täyttö!

• Tarkka lomake liitteineen – hyvä sinänsä

• Vain kerran täydennys – kenellä paineet?

• Päätöstekstit saa olla lyhyet – huom. uusi ajankäyttö

Eläinsuoja-asetus



Ilmoituslomake
• Sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot….samalla lomakkeella (siinä pitää ajatusten taipua, että 

tiedetään, mitä esim. kapasiteeteilla ja prosesseilla tarkoitetaan)

• Ampumaratakaavake vaikutti hyvältä! 

• Täytetäänkö huolella vai saako viranomainen neuvoa, mikä tieto omasta mielestä riittää?

• Tarvitaanko koordinaatit, häiriintyvät kohteet 600 m etäisyydeltä?

• Kohta 5, tuotantotiloista voisi kysyä tarkemmin, nyt vastataan jaloittelualue kohtaan..

• Eläinyksikkö taulukko ja etäisyysvaatimustaulukko – molemmat helposti löydettäviksi

• Onko lomake osa päätöstä, kaikkine liitteineen?

• Liitteiksi on esitetty sellaista, mitä vielä ei ole (lantalan poikkileikkauspiirros) tai siellä ei ole vielä 
ruksia esim. myöhemmin toimitettavista lannanluovutussopimuksista, sillä niitä ei vielä ole, eikä 
niitä kyllä vielä edellytetäkään nykyään, kun ei ole eläimiäkään.

• Annetaanko päätökseen vain täydentäviä määräyksiä vai voidaanko sen ajatella olevan myös 
hakemusta korjaavia määräyksiä? Onko hakemus saatava sellaiseksi, että se on prikulleen oikein 
(esim. ajoluiska, lantalan kattaminen  peltikatteella ja/tai imeytyy kuivikkeisiin).



Ilmoituslomake
• Kyse ei siis käytännössä ole ennakkoneuvottelusta vaan lomakkeen täyttöharjoituksista.

• Työtapa muuttuu: on katsottava huolellisesti jo hakemuksen tullessa ilmoituslomake ja siinä esitetyt tiedot

• Käytännössä ajan säästö ja kevennys päätöksen kirjoittamisesta on siirtynyt ilmoituksen vastaanottamiseen. 
Kun ilmoitus tulee siihen on käytettävä paljon enemmän työaikaa, kun tähän mennessä on tehty. Tähän 
mennessä on katsottu suuret linjat, pienemmät asiat on pohdittu ja tarkistettu päätöstä kirjoittaessa.

• Menettely toimintatavoissa on lähempänä Avin tapaa toimia. Kunnissa ei ole (ainakaan meillä) ollut aikaa 
perehtyä hakemukseen aluksi niin perin juurin. Siihen on perehdytty siinä vaiheessa, kun sitä on kirjoitettu, 
siinä vaiheessa on saatettu soittaa/pyytää sähköpostilla että hei, miten tämä asia menikään. Nyt tämä ei 
käytännössä ole mahdollista. Vaan kaikki on oltava kaavakkeessa ja liitteinä oikein?

• Toimijalla mahdollisuus korjata hakemusta vain kerran. Jos käsittelijä ei huomaakaan olennaisia virheitä 
(kiireessä) käytännössä se on hakijan tappioksi ja hakemusta on pyydettävä toimittamaan uudestaan.

• Esim. hakija on merkinnyt hakemukseen ruksin asemakaava, liitteenä on kuitenkin asemapiirros, eikä 
alueella ole edes yleiskaavaa. Hakija ei ole merkinnyt ”linnuntietä” lähimpiä naapureita. Hakija ei ole 
osannut myöskään laitta eläinyksiköitä tai niissä on virhe. Jos tällaisia ei huomaa ennen kuuluttamista ja 
hakemus on todella päätöksen liite, se on jouduttava pyytämään uudestaan. Toki tällöin ei enää ehkä 
kuuluteta? Ja päätöskin voidaan tehdä jo selvästi alle 120 vrk.

• Ilman muuta lomakkeen täyttämisen vastuu on hakijalla, mutta tämä on ollut yksi osa kunnan joustavuutta, 
että olemme tukeneet toimijoita ”hakumatkan” varrella. Näkökulma kerran täydennyksestä on tietenkin 
hakijankin etu, mutta toisaalta se luo käsittelijälle painetta. Ehkä tämä aikaa myöten korjaantuu, kun 
ilmoituksia opitaan tekemään.



Etelä-Pohjanmaan ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kysymyspatteristoa…

1. Lisätäänkö asetukseen myöhemmin määritelmät-pykälä? Nyt asetuksessa ei määritellä esimerkiksi mitä siinä 
tarkoitetaan säänsuojalla.

2. Tarkoitetaanko asetuksessa eläinsuojalla eläinsuojarakennusta vai usean erillisen rakennuksen (joissa pidetään 
eläimiä) kokonaisuutta? Tämä määritelmä vaikuttaa 3 §:n mukaiseen poikkeamismahdollisuuden soveltamiseen: 
Jos vanhojen eläinsuojarakennusten viereen tehtävä uusi eläinsuojarakennus on uusi eläinsuoja, ei 3 §:n 
poikkeamista etäisyysvaatimuksista voida soveltaa.

3. Missä laajuudessa eläinsuojan laajentaminen on asetuksen mukaan vielä laajentamista ja milloin jo uuden 
eläinsuojan rakentamista? Ympäristölupamenettelyn ohjeistuksen ja oikeuskäytännön mukaan 2,5-kertaiset ja 
joskus pienemmätkin laajennukset katsotaan kokonaan uusiksi hankkeiksi. Poistuuko tämä laajennuksen 
tulkitseminen uutta hanketta vastaavaksi kokonaan ilmoitusmenettelyssä? Jos tulkintaa edelleen käytetään, ei 3 
§:n poikkeamista etäisyysvaatimuksista voida tällaiseen hankkeeseen soveltaa?

4. Onko eläinsuojarakennuksen olemassa olevien seinien sisällä tapahtuva eläinyksikkömäärien merkittävä 
lisääminen asetuksen 1 §:n tarkoittama eläinsuojan laajentaminen?

5. Aiemmissa koulutustilaisuuksissa todettiin, että asetuksen vähimmäisetäisyyksiä ei sovelleta säänsuojiin eikä 
etälantaloihin. 2 §:n 4. momentin mukaan 1 momenttia ei sovelleta säänsuojiin, mutta asetuksessa eikä 
perustelumuistiossa ei rajata etälantaloita pois asetuksen etäisyysvaatimusten soveltamisalasta. Missä tästä 
etälantalan etäisyysvaatimuksen soveltamisen rajauksesta säädetään?

6. Jos jälkivalvonnassa todetaan luvatta tehty eläinsuojan laajennus, sovelletaanko siihen luvattoman toimenpiteen 
toteuttamishetkellä (rikkeen tekohetki) vai rikkeen havaintohetkellä (ilmitulo) voimassa ollutta lainsäädäntöä?



7. 3 §:n poikkeamista etäisyysvaatimuksista voidaan soveltaa vain laajennuksiin. Jos jälkivalvonnassa havaitaan 
luvaton ilmoituksenvarainen eläinsuoja, jolla ei ole mitään aiempaa lupaa, ja etäisyysvaatimukset eivät täyty, 
miten menetellään? Tällainen ilmi tuleva kohde voi olla esim. eläinsuoja, joka ei ole 2000-luvun alussa tehnyt 
luvanvaraisuudestaan huolimatta Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n mukaista ilmoitusta 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään eikä sille ole enää lain kumoamisen jälkeen voitu tehdä YVPL mukaista 
luvantarveharkintaa, joten toiminnasta tulee tehdä nyt voimassa olevan YSL 115 a §:n nojalla ilmoitus uutena 
toimintana.

8. Jos kysymyksen 6) tai 7) mukaisessa tilanteessa ei asetuksen 3 §:ää sovelleta, onko eläintenpidon rajoittaminen 
ainoa laillinen keino ratkaista vähimmäisetäisyysvaatimukset jos naapurit ovat liian lähellä?

9. Tuleeko liitteen 1 taulukon mukaisten etäisyysvaatimusten mukaan uusi eläinsuoja todella rakentaa vähintään 
400 metrin etäisyydelle lähimmistä häiriintyvistä kohteista vaikka kuivalantala tehdään vain aivan pienenä (esim. 
90 m3:n suuruisena)? Pääsääntöisesti nautatiloilla pikkuvasikoilla kun on kuivikelanta, joka varastoidaan 
kuivalantalassa, vaikka pienessäkin. Usein myös poikimakarsinoissa on kuivike. 

10. Taulukon 1 kuivalantalasarakkeessa mainitaan vain katolliset kuivalantalat. Sovelletaanko tätä myös 
nitraattiasetuksen sallimiin avonaisiin kuivalantaloihin, joissa oleva lanta peitetään siten, että sadevesien pääsy 
lantavarastoon estetään? Aiemman kohdan 9 mukaiset pienet kuivalantalat ovat usein tällaisia ja samalla 
kuitenkin myös voimassa olevan nitraattiasetuksen mukaisia.

11. Mitä etäisyysvaatimuksia sovelletaan nautatilaan, jonka yhteyteen ei toteuteta erillistä lantalaa? Esimerkiksi 
nautatilat, joissa eläimillä on tiivis kestokuivikepohja, jonka tilavuus täyttää lannan vähimmäisvarastointitarpeen 
eikä erillistä lannanvarastointitilaa tarvita. Sovelletaanko tällaiseen nautojen eläinsuojaan taulukon lyhintä 
etäisyysvaatimusta eli sarakkeen: ”Lietelantalassa tiivis kate, esim. betonikansi” vaatimuksia?



12. Mitä etäisyysvaatimusta käytetään jos tehdään uusi eläinsuoja, joka käyttää olemassa olevaa lantavarastoa? Jos 
vanha lantavarasto määrittää etäisyyden niin tuleeko eläinsuojarakennus rakentaa vähimmäisetäisyyden päähän 
vaikka vanha lantavarasto olisi vaatimusta lähempänä naapuria?

13. Mitä etäisyysvaatimusta käytetään sikatilaan, jonka lanta pumpataan pois tilalta eikä lietesäiliötä ole? 
Käytetäänkö etäisyysmittarina esim. pumppukaivoa?

14. Liitteen 1 taulukon 2 etäisyysvaatimukset koskevat sikaloita 2999 eläinyksikön kokoluokkaan asti, mutta kunnan 
toimivalta riittää 2000 eläinyksikköön asti. Ohjaako etäisyystaulukko yli 2000 ey:n osalta myös AVI:n lupia vai 
onko toimivaltarajaan tulossa kenties muutos tulevaisuudessa?

15. Mitä etäisyysvaatimuksia sovelletaan nauta-eläinsuojaan, jonka eläinyksikkömäärä on 3235 (ollen siis 
kokoluokaltaan vielä ilmoituksenvarainen)? Etäisyysvaatimukset loppuvat nautatiloilla 3229:ssä vaikka 
luvanvaraisuus alkaa 3240 eläinyksiköstä.

16. Miten ilmoituspäätöksessä huomioidaan ilmoituksen kuulemisessa tulleet muistutukset/mielipiteet, joissa 
huomautetaan hajuhaitasta, silloin kun eläinsuoja ja lantavarasto sijoitetaan vähintään asetuksen liitteen 1 
taulukon vähimmäisetäisyyden päähän lähimmistä häiriintyvistä kohteista? Mitkä (aihe) naapurien 
huomautusten perustelut tulee huomioida ilmoituspäätöksen ratkaisussa, esim. lannankuljetusliikenne?

17. Miksi eläinsuojien ympäristönsuojeluoppaan luonnoksesta ei pyydetä lausuntoa kunnan 
ympäristönsuojeluviranhaltijoilta, vaikka nämä tulevat toimivaltamuutoksen jälkeen sitä soveltamaan entistä 
enemmän ja huomattavasti ELY-keskusta ja aluehallintovirastoa laajemmin.



Kiitos!


