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Menettelyn päälinjat 

 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) 
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Ilmoitusmenettelyn erikoispiirteet ja 

sujuvoittamisen työkaluista 

 Menettelyn sujuvoituminen 

• mahdollisuus täydentää ilmoitusta pääsääntöisesti vain kerran 

• toimialakohtainen asetus 

• kevyempi päätösrakenne, ilmoitus päätöksen osaksi (YSA 15 a §) 

• toimialakohtaisia lomakkeita ja ohjeita   

 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 

 Eläinsuojat,  kuntaviranomaisen ratkaistavaksi 

• Kaikki kunnan nykyisin luvittamat n. 3100 

• AVI:n nykyisin luvittamista n. 650  
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Yleistä valtioneuvoston asetuksesta 

 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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 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  

 

 3000  

 



Etäisyysvaatimukset, liite 1 
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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. 
 
 



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 

 Päätöksen poikkeamisesta ja sijoituspaikan hyväksymisestä 

tekee ilmoituksen käsittelevä viranomainen. 

 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. 
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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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  Ilmoituslomakkeet 

 Ilmoitus suositellaan tehtäväksi ympäristöhallinnon 

lomakkeilla vähintään 120 vrk ennen toiminnan aloittamista  

 

 Lomakkeet löytyvät 1.2.2019 alkaen osoitteesta:  

www.ymparisto.fi/luvat → Ympäristönsuojelulain mukainen 

yleinen ilmoitusmenettely 
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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 tulee 

liitelomake 
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 Eläinsuojien ilmoituslomake 

 Ilmoituslomakkeeseen kuuluu eläinsuojataulukko, jossa 

ilmoitetaan seuraavat tiedot: 

•  Eläinpaikkamäärät 

•   Lannan varastointi 

•   Lannan muu käsittely 

•   Säilörehun varastointi 

•   Kemikaalien varastointi 

•   Tiedot polttoainesäiliöistä 
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 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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    Kiitos! 
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