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YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJALLE  –  OHJE 
 
 
Toimintojen ympäristöluvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja sen nojalla annettuun ym-
päristönsuojeluasetukseen (169/2000). 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen perustelujen mukaan eläinsuojien luvanvaraisuus koskee eläintenpitoa tuotanto-
rakennuksessa. Emolehmien pitoa varten tarvittavaa sääsuojaa pidetään myös eläinsuojana. Eläinsuojaan kuuluu 
toiminnallisesti eläinten tuottaman lannan varastointi sekä rehunvalmistus ja varastointi tuotantorakennuksen 
yhteydessä. Lannan levitys ja peltoviljely eivät kuulu luvanvaraiseen toimintaan. Lupaharkinnassa otetaan kui-
tenkin huomioon käytettävissä oleva peltopinta-ala lannan levitykseen. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin 11 kohdan mukaiset eläinsuojien luvanvaraisuuden rajat on luette-
loitu alla olevassa taulukossa. Tilan kaikki tuotantoeläimet otetaan huomioon. Esimerkiksi jos maitotila kasvat-
taa itse kaiken nuorkarjan, lupakynnys laukeaa jo noin 24–25 lypsylehmästä. Todellisten eläinyksiköiden mää-
rän vaihtelut eivät vaikuta luvanvaraisuuteen, koska luvanvaraisuus perustuu siihen tuotantokapasiteettiin, jota 
varten eläinsuoja on rakennettu. 
 
Lupaa voidaan edellyttää jo pienemmälläkin eläinmäärällä, jos siitä aiheutuu naapuruussuhdelaissa (Laki eräistä 
naapuruussuhteista 26/1920, muutettu 90/2000) tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai jos eläinsuoja sijoitetaan 
tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjave-
den pilaantumisen vaaraa. 
 
Luvanvaraisuudesta riippumatta kotieläintilan ympäristönsuojelulta edellytetään maataloudesta peräisin olevien 
nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (931/2000) noudattamista. Tämän 
asetuksen mukaan kotieläintilalla pitää olla niin suuri asianmukainen lantala, että siihen voidaan varastoida 12 
kk:n aikana kertynyt lanta. Laiduntaminen vähentää varastointitilan tarvetta. Asetus säätelee myös peltoviljelyä. 
Lantaa voi levittää enintään määrän, jossa tulee kokonaistyppeä enintään 170 kg/ha/v. Eri kasvilajien lannoituk-
sessa on annettu typen käytön enimmäismäärät. Asetuksessa säädetään myös lannan patterivarastoinnista ja lan-
nan levitysajoista. Maatalouden ympäristötuessa mukana oleva tila noudattaa ympäristötuen lantaan ja ravintei-
den käyttöön liittyviä ehtoja, jotka ovat pääsääntöisesti nitraattiasetusta tiukempia. 
 
Lupahakemus tehdään kolmin kappalein ja se jätetään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, paitsi tapauk-
sissa (vrt. taulukko), joissa lupahakemus jätetään aluehallintovirastolle. Myös näissä tapauksissa tilan kaikki 
tuotantoeläimet otetaan huomioon. Luparajan ei siten tarvitse ylittyä jonkun mainitun eläimen kohdalla, vaan 
yhteisvaikutus ratkaisee. 
 
Lupahakemuksen sisällöstä on säädetty ympäristönsuojeluasetuksen 8–15 §:ssä. Ympäristölupahakemus voi-
daan tehdä vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen 9–13 §:ien mukaisesti tai ympäristöhallinnon lomak-
keella 6022 (ks. www.ymparisto.fi/luvat → Ympäristölupa → Miten ympäristölupa haetaan – ohjeet ja lomak-
keet). Eläinsuojaa koskevassa hakemuksessa on perustietojen, kuten eläinmäärä- ja lantalatietojen, lisäksi oltava 
selvitys lannan ja virtsan levitykseen käytettävissä olevasta alueesta ja sen pinta-alasta sekä laidun- ja jaloittelu-
alueista. Maidontuotantotilaa koskevassa hakemuksessa on oltava selvitys myös maitohuonejätevesien käsitte-
lystä.  
 
Ympäristölupahakemuslomake 6022 eläinsuojalle sisältää lukuisia kysymyksiä eläinsuojan toimintakokonai-
suudesta. Vaikka kaikki kysymykset eivät suoraan liity itse luvitukseen, näilläkin kysymyksillä on merkitystä 
kokonaiskäsityksen luomisessa ja sen arvioimisessa, onko toiminta muutoin olemassa olevien säännösten mu-
kaista. Eläinsuojien ympäristöluvan tarpeesta, lupahakemuksen täyttämisestä ja muista lupa-asiaan liittyvistä 
kysymyksistä voi ottaa yhteyttä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen tai aluehallintovirastoon jo ennen lu-
pahakemuksen käsiteltäväksi jättämistä. 
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Taulukko. Eläinsuojien luvanvaraisuus ympäristönsuojeluasetuksen mukaisesti. 
 
Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on  
tarkoitettu vähintään (YSA 1 § 1 momentti 11 kohta) 

Lupahakemus toimitetaan aluehallintovirastoon, jos 
eläinsuoja on tarkoitettu vähintään  
(YSA 5 § 1 momentti 11 kohta) 

• 30 lypsylehmälle • 75 lypsylehmälle 

• 80 lihanaudalle • 200 lihanaudalle 

• 60 täysikasvuille emakolle • 250 täysikasvuiselle emakolle 

• 210 lihasialle • 1 000 lihasialle 

• 60 hevoselle tai ponille  
• 160 uuhelle tai vuohelle  
• 2 700 munituskanalle • 30 000 munituskanalle 

• 10 000 broilerille • 40 000 broilerille 

• muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ym-
päristövaikutuksiltaan vastaa 210 lihasialle tarkoi-
tettua eläinsuojaa 

• muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ym-
päristövaikutuksiltaan vastaa 1 000 lihasialle tar-
koitettua eläinsuojaa 

• 250 siitosnaarasminkin tai -hillerin turkistarha • 2 000 siitosnaarasminkin tai -hillerin turkistarha 

• 50 siitosnaarasketun tai -supin turkistarha • 600 siitosnaarasketun tai -supin turkistarha 

• 50 muun siitosnaaraseläimen turkistarha • 800 muun siitosnaaraseläimen turkistarha 

• muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ym-
päristövaikutuksiltaan vastaa 250 siitosnaarasmin-
kille tarkoitettua turkistarhaa 

• muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ym-
päristövaikutuksiltaan vastaa 2 000 siitosnaaras-
minkille tarkoitettua turkistarhaa 

 
 
 
 

 


