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  betonilaatta 
  muu, mikä?       
 
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
      

Tilalla on muita öljytuotteita enintään       litraa, jotka säilytetään       

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
Virallinen öljysäiliötarkastus 14.7.2022 

Lisätietoja 
      

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 6045a 

 
 
14.  MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI 

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ 

Oma kaivo  kyllä  ei  

Kunnan vesijohtoverkosto  kyllä  ei   
Vedenkulutus 6,8 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät Teurasauto käy tilalla viikottain. Porsaita tuodaan joka 
toinen viikko. Rehuauto käy noin kerran kuukaudessa. Lietelannan kuljetusvaunuista aiheutuvaa 
liikennettä on joitakin päiviä keväisin, kesällä ja syksyisin. kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 13 

 
 
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, 
jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) 
Lietesäiliöiden kevyt kattaminen vähentää ammoniakkipäästöjen syntymistä. Lietteenlevityksessä käytetään 
letkulevityskalustoa, joten ammoniakkia haihtuu vähemmän ja hajuhaitta on pienempi. Multaus toteutetaan viipymättä. 
 
 Ilmanvaihto toteutetaan parhaalla taloudellisesti käyttökelpoisella tekniikalla. Ruokintareseptien optimoinnilla sika saa 
tarvitsemansa ravintoaineet eikä ylimääräistä valkuaista tai kivennäisiä. Näin vähennetään lannan typpipitoisuutta jolloin 
ammoniakkipitoisuus vähenee ja samoin hajuhaitat pienenevät. Myös lannan fosforipitoisuus vähenee ja seurauksena on 
pienempi ympäristökuormitus. 
 
Sikalan lämmityksessä käytetään uusiutuvaa energiaa tilan omista metsistä.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

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

Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma  kyllä  ei 

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta 
Toiminnan aikana ei ole ilmennyt riskejä. Lietelantavaraston ylitäytöstä tai kuljetuksen aikana tapahtuneesta vuodosta 
voi seurata ympäristöriski. Tälläisessä tapauksessa lietteen virtaaminen vesistöön pyritään estämään ja mahdolliset 
vuodot imeytetään kuivikkeeseen ja levitetään pellolle. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
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18. 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  
Toiminnalla ei katsota olevan ympäristölle haittavaikutusta. 

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
Lietesäiliöt tarkastetaan tyhjennyksen yhteydessä. Polttoainesäiliöt on tarkastettu ammattilaisen toimesta.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

  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 jaloitte-

lualueista 
  4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta) 
  5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot 
  6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan 

ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus) 
  7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos il-

moituksen käsittelee eri viranomainen) 
  8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole 

omassa omistuksessa 
  9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen 
 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma 
 11. 6045a eläinsuojataulukot 
 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 

 
  

20. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 
Humppilassa 17.8.2022 
 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 
 
Hannu Torvinen 

Nimen selvennys 
 

 
 
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 
 



Kohta 15. Tiedot maatilan vedenhankinnasta 

Vesilaitokselta saatu vedenkulutus 2582m3/vuosi (2021), sis. yksityistalouden talousveden (n 

165m3) ja ruiskun täyttöön (n 40m3) käytettävän veden. Omaa kaivovettä käytetään vain 

liemiruokkijan toissijaisena vesilähteenä 100‐200m3 vuodessa. 

Ruokintaan menee noin 2000 m3/vuosi. 

Sikalan pesuun nykytilassa arvioitu 140 m3, koska pesurin tuntikulutus ja pesuihin menevä aika 

ovat tiedossa. Etukäteen tehtävä liotus (1‐2pv) vähentää pesuun käytettävän ajan ja veden 

määrää. Laajennuksen jälkeen pesuun arvioidaan kuluvan 200 m3, koska uudet (laajennus) ja 

uudistetut (vanha osa) lattiapinnoitteet tekevät pesusta nopeampaa.  

 

 







Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa
NAUTAKARJA
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä

emolehmiä

hiehoja (12‐24 kk)

lihanautoja ja sonneja (12‐24 kk)

siitossonni (>2 v)

lehmävasikoita 6–12 kk

lehmävasikoita < 6 kk

sonnivasikoita 6–12 kk

sonnivasikoita < 6 kk

SIKALA
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg) 1022 1830 1014 816

emakoita porsaineen (≤ 11 vko)a1)

emakoita porsaineen satelliittisikalassa (≤ 5 vko) a2)

joutilaita emakoita ydinsikalassa

vieroitettuja porsaita (5–11 vko, jos tilalla ei ole emakoita)

karjuja (täysikasvuisia)

SIIPIKARJA
broilereita

munituskanoja, broileriemo

kananuorikoita

kalkkunoita

ankkoja ja hanhia

sorsia

MUU ELÄINSUOJA
lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)

vuohet (kuttu kileineen, pukki)

karitsat ja kilit 3‐9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)

karitsat ja kilit 6‐9 kk (kasvatuksessa 2 erää vuodessa)

hevonen >150 cm

poni 120‐150 (140) cm

pienponi <120 cm

ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITTAIN
‐ lämmöneristys kyllä/ei

‐ ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen

‐ poistohormien lukumäärä ja korkeus

‐ poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinällä)

260 m3 283 m3

a1, a2)   Tavanomaisessa emakko‐ tai yhdistelmäsikalassa merkitään kohtaan ”Emakoita porsaineen” porsitusosaston ja tiineytysosaston emakot sekä joutilaat emakot. Tiedot täytetään joko kohtaan a1 tai a2 sen mukaan, minkä ikäisenä porsaat viedään pois tilalta.

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)
Vanha osa

Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus 

ja hyötytilavuus laskentaperusteineen

patoluukku, syvät kuilut Patoluukku, syvät kuilut
LIETEKUILUJEN TOIMINTA

ELÄINPAIKAT

kyllä kyllä

koneellinen koneellinen

Eläinpaikkojen määrä yhteensä

13 kpl 5

katolla katolla

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)
Laajennus



Kemikaalien varastointi

Kemikaali  Käyttömäärät (litraa/tonnia vuodessa) Varastossa enintään (litraa/tonnia) Varastointipaikka ja ‐tapa (säilytysastia, säilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko allastettu/viemäröity tila)

Muut öljytuotteet (esim. traktorin öljyt)  200 l 400 l Tynnyri / kannu lukittava betonilattiainen konehalli, joka ei ole viemäröity. 

Rehunsäilöntäaineet             

Lannoitteet 50 tn  60 tn Avokatos /halli, lavojen päällä. 

Kasvinsuojeluaineet 1 m3 100 ltr Lukittava, lämmin tila sikalan yhteydessä ja lukittava tila ja kaappi konehallilla

Eläinten lääkkeet n. 12 l/v n. 3 ltr Jääkaapissa sikalan rehustamolla, lukittavassa huoneessa. 

Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet            

Desinfiointiaineet 5l      

Muuta, mitä? Jyrsijäntorjunta‐aineita 2 kg 4 kg Lukittava kaappi konehallilla



Liete‐ ja virtsasäiliön tiedot
Liete‐ tai virtsasäiliö 1 Liete‐ tai virtsasäiliö 2 Liete‐ tai virtsasäiliö 3 Liete‐ tai virtsasäiliö 4 Liete‐ tai virtsasäiliö 5 Liete‐ tai virtsasäiliö 6

Onko säiliö uusi vai olemassa oleva 
olemassa oleva (puretaan 

laajennuksen valmistumisen jälkeen)
olemassa oleva olemassa oleva olemassa oleva uusi uusi

Säiliön kokonaistilavuus (m3) 286 558 750 858 1170 1170

Säiliön sisähalkaisija (m) 10,1 15,39 17,84 19,08 22,3 22,3

Säiliön hyötykorkeus (m) 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Säiliön materiaali Betoni Betoni Betoni Betoni Betoni Betoni

Kuormausalueen materiaali ja pinta‐ala (m2) sorapiha, 100 m2 sorapiha, 100 m2 sorapiha, 100 m2 sorapiha, 100 m2

Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu‐ tai 

pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan)
alatäyttö lietekuiluista (patoluukku) pumppaamalla säiliöstä 1 tai 3 alatäyttö lietekuiluista (patoluukku)

lietevaunulla siirto / pumppaus 

letkua pitkin tilakeskuksesta
alatäyttö lietekuiluista (patoluukku) lietevaunulla siirto

Etälantalan kiinteistötunnus 103‐406‐1‐290 103‐406‐6‐12

eläinsuojan yhteydessä

turve

etäsäiliö

turve

Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla? eläinsuojan yhteydessä eläinsuojan yhteydessä eläinsuojan yhteydessä etäsäiliö

Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen 

kuoret‐tuma, turve, styrox, EPS‐rae, betoni, pelti, 

pressu)?

turve turve turve turve
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