ILMOITUS ELÄINSUOJAN TOIMINNASTA

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Ilmoitus on saapunut

1. TOIMINTA, JOSTA ILMOITUS TEHDÄÄN

Kyseessä on uuden eläinsuojan toiminta (YSL 115 a §)

Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 115 a §)
Jos kyseessä on toiminnan muuttaminen, mitä muutos koskee?
☐ Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä
☐ Tuotantosuunnan vaihtaminen
☐ Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen
☐ Muu, mikä?

Milloin ilmoituksen mukainen toiminta alkaa?
2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi ja kotipaikka

Postiosoite ja -toimipaikka
Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Y-tunnus tai henkilötunnus

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

Yhteyshenkilön nimi (jos Postiosoite ja -toimipaikka
eri kuin ilmoituksen tekijä)

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT JA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ
Eläinsuojan/tilan nimi

Sijaintipaikka (kunta)

Käyntiosoite
Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot
Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteistiedot

Kiinteistötunnus (esim. xxx-xxx-xx-xx)

Tarkemmat lisätiedot esitetty liitteessä nro
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus)
kotiteurastamo
biokaasulaitos tai muu lannan prosessointi- tai kompostointilaitos
lannoitteiden valmistus
munapakkaamo
hautomo
rehusekoittamo
raatojen tai lannanpolttolaitos
muu, mikä?
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:
Lisätietoja:

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA
KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA
Myöntämispäivämäärä

Viranomainen/taho

Lainvoimainen
(rasti)

Vireillä
(rasti)

Ympäristölupa
Ilmoituspäätös
Sijoituspaikkalupa
Naapuruussuhdelain mukainen
sijoitusratkaisu
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai
maahan (vesilaki)
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä (vesihuoltolaki)
YVA-lain mukainen arviointi
Natura-arviointi yms.
HAO:n ja KHO:n ratkaisut
Muu, mikä?
Liitteenä viimeisin päätös seuraavista (ainoastaan yksi):
ilmoituspäätös
ympäristölupa
sijoituslupa/sijoituspaikkalupa
muu mikä
5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN JA SÄÄNSUOJIEN
RAKENTEISTA
Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä eläinsuojataulukot.xls
Jaloittelualueet ja säänsuojat
Jaloittelualue / säänsuoja on tarkoitettu
Jaloittelualuetta / säänsuojaa käytetään
vuodessa vrk
Jaloittelualueen / säänsuojan kokonaispinta-ala
(m2)
Jaloittelualueen / säänsuojan katettu osuus
(m2) / %

eläimelle

Jaloittelualueen / säänsuojan tiivispohjaisen ja
muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat (m2)

asfaltti
vaihtopohja
muu, mikä

Lanta poistetaan krt/vk
Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA, KAAVOITUKSESTA JA
MUISTA LUVAN- TAI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA
Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan vähintään 600 metrin vyöhykettä eläinsuojasta, lannan varastointitilasta
tai eläinten jaloittelualueesta ympäröiviin kohteisiin. Tiedot myös rakentamattomien kiinteistöjen osalta, joilla on
voimassa oleva rakennus- tai ympäristölupa.
Kohde

Kohteen nimi,
kiinteistötunnus tai
käyntiosoite

Eläinsuoja ja
säänsuoja

Lannan ja
pakkaamattoman
orgaanisen
lannoitevalmisteen
varastointitila

Jaloittelualue

Asuinkiinteistöt
(omat)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Asuinkiinteistöt
(muiden)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Vapaa-ajan
kiinteistö

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Muu kiinteistö
(koulu,
päiväkoti,
sairaala, kirkko
tms.)
Muu häiriölle
altis kohde
(leikkikenttä,
urheilukenttä,
virkistysalue,
yleinen
uimaranta
tms.)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Tarkentavat tiedot (esim. luettelo naapuritilojen omistajista, haltijoista ja muista vaikutusalueen kohteista
osoitteineen) on esitetty liitteessä nro
Tiedot alueen kaavoituksesta
Asemakaava, eläinsuojan sijaintipaikan kaavamerkintä:
Yleiskaava
Poikkeamispäätös
Ei oikeusvaikutteista kaavaa
Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä
Lisätietoja
Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista

7. ELÄINSUOJAN ETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN
Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon
perusteella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään
häiriintyvään kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden
tulee olla rakennettuna ja toimintavalmiina ennen toiminnan aloittamista.
Eläinyksikkömäärä (kpl)

Etäisyysvaatimus (m)

Häiriintyvä kohde

Etäisyysvaatimus täyttyy
kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT KOHTEET
Ilmoitetaan vesien- ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden
häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.
Kohde

Eläinsuoja

Sijainti 1- tai 2-luokan
pohjavesialueella
Etäisyys talousvesikaivoon
tai –lähteeseen vähintään 50
m
Etäisyys vesistöön vähintään
50 m
Etäisyys valtaojaan tai
noroon vähintään 25 m
Sijainti Natura 2000 –alueen
läheisyydessä
Sijainti muun
luonnonsuojelualueen
läheisyydessä
Jokin muu häiriintyvä kohde

kyllä

kyllä

kyllä

Lannan ja
pakkaamattoman
orgaanisen
lannoitevalmisteen
varastointitila

Jaloittelualue

ei

ei

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

kyllä

ei

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
9.1 Lannan käsittely
Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoitetaan
eläinsuojarakennuksittain liitteellä eläinsuojataulukot.xls
9.2 Laiduntaminen
Mitä eläimiä laidunnetaan?
Eläimiä laidunnetaan

kuukautta/vuorokautta vuodessa

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön

kyllä

ei

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa

kyllä

ei

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ
Levitykseen käytettävää oleva peltoala yhteensä
Omistuksessa olevaa peltoa
Vuokrapeltoa
ha,
Sopimuspeltoa
ha

ha, josta:

ha,

Onko lannan levityspeltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella?
Pohjavesialueilla on lannan levityspeltoa (ha)

kyllä

ei

lohkonumerot

Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle?

kyllä

ei

Kuinka monta kuutiota (m3) ja (t/a) ?
Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi?

kyllä

ei

Kuinka monta kuutiota (m3) ja (t/a) ?

11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN KÄSITTELY
Tiedot jätevesistä
Jätevesien alkuperä

Jätevesimäärä
(m3/v)

Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten ne
käsitellään?1)

Rehunjakelulaitteiden pesuvedet
Sosiaalitilojen WC-vedet
Maitohuoneen jätevedet
Jaloittelualueen/säänsuojan jätevedet
1)

Umpisäilöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m 3) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista
ilmoitetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä.
12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, MÄÄRISTÄ JA NIIDEN KÄSITTELYSTÄ
(Kuolleet eläimet, muovit, jäteöljyt, vanhat torjunta-aineet, akut, pilaantuneet rehut, vanhat loisteputket,
metalliromut yms.)
Toiminnassa syntyvät jätteet, jotka toimitetaan muualle
Jätteen
Kokonais- Kuiva- Jätteen
Käsittelymenetelmän
tunnusnume Jätelaji
paino
aine
sijoitus koodi ja/tai säilytyspaikan
ro
( t/a)
(%)
(R/D-koodi
kuvailu

020102

Eläinkudosjätteet

tarkentavat tiedot on esitetty
liitteessä nro

RO3A

Toimitus
rehun/lannoitteiden
valmistukseen

Vastaanottaja

Toiminnassa hyödynnetyt ja käsitellyt jätteet
Jätteen
Kokonais- Kuivatunnusnume Jätelaji
paino
aine
ro
( t/a)
(%)

020102

Eläinkudosjätteet

Jätteen
Käsittelymenetelmän
sijoitus koodi ja/tai säilytyspaikan
(R/D-koodi
kuvailu
Polttaminen maatilan
polttolaitteistossa

D10

Vastaanottaja

Oma polttolaitos

tarkentavat tiedot on esitetty
liitteessä nro
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten poltosta tilalla

13. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI
Ilmoitetaan liitelomakkeella eläinsuojataulukot.xls
14. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ
Oma kaivo

kyllä

ei kunnan vesijohtoverkosto

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät

kyllä

ei vedenkulutus

m3 / vrk

krt/vrk

15. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA
(lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien
ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet)

16. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA
Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma
kyllä
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta

ei

17. 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

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus)

18. MUUT TIEDOT
Vakuutan, että olen huomioinut kaiken muusta ympäristönsuojelulainsäädännöstä johtuvien vaatimusten
noudattamisen ilmoituksen mukaisessa toiminnassa: ☐ (rasti ruutuun)
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Mikäli lomakkeen tiedot ovat yhden
täydennyksen jälkeen puutteellisia, ilmoitus hylätään. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot ovat
toiminnanharjoittajaa sitovia.

ALLEKIRJOITUS/ALLEKIRJOITUKSET

__________________________________________________

_______20__ ______________________________________
Nimien selvennykset

19. LIITTEET
ILMOITUKSEEN ON LIITETTÄVÄ
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
jaloittelualueista
4. Maaperäselvitys (Kalvoaltaiden osalta)
5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot
4. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan
ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)
5. Kopio nykyisestä ympäristö- tai sijoituspaikkaluvasta
6. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole
omassa omistuksessa
8. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
9. Jätevesien käsittelysuunnitelma
10. eläinsuojataulukot.xls

VIRANOMAISEN TARKISTUS ILMOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ JA LIITTEISTÄ
Lomakkeen kohta
1. TOIMINTA, JOSTA ILMOITUS
TEHDÄÄN

Vaatimukset täyttyvät
kyllä
ei

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN
YHTEYSTIEDOT
3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT JA
TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ

kyllä

ei

kyllä

ei

4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ
YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA
YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVISTA
LUVISTA, SOPIMUKSISTA,
PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA

kyllä

ei

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN
ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA JA
JALOITTELUALUEIDEN RAKENTEISTA

kyllä

ei

6. TIEDOT ELÄINSUOJAN
VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA
ASUTUKSESTA, KAAVOITUKSESTA JA
MUISTA LUVAN- TAI

kyllä

ei

Täydennystarve

ILMOITUKSENVARAISISTA
ELÄINSUOJISTA
7. ELÄINSUOJAN
ETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN
PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN
KOHTEISIIN

kyllä

ei

kyllä

ei

10. SUUNNITELMA LANNAN
HYÖDYNTÄMISESTÄ

kyllä

ei

11. ELÄINSUOJAN JÄTEVESIEN
KÄSITTELY

kyllä

ei

12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ,
MÄÄRISTÄ JA NIIDEN KÄSITTELYSTÄ

kyllä

ei

kyllä

ei

15. ARVIO PARHAAN
KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN
SOVELTAMISESTA

kyllä

ei

16. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ
RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN
ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA
HÄIRIÖTILANTEISSA

kyllä

ei

kyllä

ei

18. MUUT TIEDOT

kyllä

ei

19. LIITTEET

kyllä

ei

8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN
KANNALTA HÄIRIÖLLE ALTTIIT
KOHTEET
9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI

13. MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA
KEMIKAALIEN
KULUTUS
SEKÄ
VARASTOINTI
14. TIEDOT MAATILAN
VEDENHANKINNASTA JA
LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

17. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA
VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

