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    ELÄINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE 

(Ympäristönsuojelulaki (YSL) 115 a §) 
 
 
ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT 
(Viranomainen täyttää) 
Diaarimerkintä 
 
 

Viranomaisen yhteystiedot 

Ilmoitus on saapunut  
 
 

 

 
 
Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin  
toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?" 
 
 
1. ELÄINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4) 

Kyseessä on 

 Uusi toiminta 
Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      

 Olemassa olevan ympäristöluvan saa-
neen eläinsuojan toiminnan olennainen 
muuttaminen 

Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta  
(vähintään 120 vrk ilmoituksen jättämisestä) 
      
Mitä muutos koskee? 

 Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä 
 Tuotantosuunnan vaihtaminen 
 Lannankäsittelyjärjestelmän vaihtaminen 
 Muu, mikä?        

 

 Olemassa olevan eläinsuojan ympäris-
töluvan muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
      

 Ilmoituspäätöksen saaneen eläin-
suojan toiminnan tai sitä koskevien tie-
tojen muuttaminen 

Mitä muutos koskee? 
      

 Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole 
ympäristölupaa tai ilmoituspäätöstä 

Mitä toiminta koskee? 
Nuorkarjanavetan  laajennusta lypsylehmille. 

Milloin investointitukihakemus on jätetty? Siirtyi tammikuun kierrokselta 15.3.2022 päättyvälle hakukierrokselle. Jäte-
tään uudestaan, kunhan pankin kanssa saadaan vakuusasiat kuntoon. 
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista 
2017 valmistunut nuorkarjan makuuparsipihatto/ konehalli olisi tarkoitus muuttaa lypsylehmille ja jatkaa rakennusta 
pellolle päin siten, että uudisosaan saadaan tarvittavat oheistilat. Laajennusosaan tulisi lypsyasema, maitohuone, tekniset ja 
sosiaalitilat, sairas- ja poikimakarsinat sekä pikkuvasikoiden karsinat. Vanha parsinavetta tien toisella puolella jäisi muun 
nuorkarjan käyttöön. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT 
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi  
Makkosen Maitotila mty 

Kotipaikka 
Hankasalmi 

Y-tunnus/ 
henkilötunnus 
2521153-3 

Käyntiosoite 
Hankasalmentie 292 

Postiosoite 
Hankasalmentie 292 

Puhelinnumero 
0400-582166/ 040-
7420611 

Sähköpostiosoite 
makkonen.annukka@
gmail.com 



6045 / 11.2020 2 
 

Ilmoituksen tekijän nimi  
Anna (Annukka) Makkonen 

Postiosoite 
 

 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 

 
Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin 
ilmoituksen tekijä) 
      

Postiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
Hankasalmentie 292, 41500 Hankasalmi as 

 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       
 

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA  
Eläinsuojan /tilan nimi  
Makkosen Maitotila/ Savola 

Sijaintipaikka (kunta, kylä) 
Hankasalmi, Kallioaho 

Kiinteistötunnus 
077-403-3-39 

Käyntiosoite 
Hankasalmentie 292, 41500 Hankasalmi 
as 

Postiosoite 
Hankasalmentie 292, 41500 Hankasalmi as 

Puhelinnumero 
0400-582166 

Kiinteistön omistaja  
 

Puhelinnumero 
 

Sähköpostiosoite 
 

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omis-
taja) 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset  
077022343  

 
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) 

 kotiteurastamo       
 biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi       
 lannoitteiden valmistus       
 munapakkaamo       
 hautomo       
 rehusekoittamo       
 raatojen tai lannanpolttolaitos       
 muu, mikä?       

 
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:  
      
 
Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 
6911739 pohjoinen (N) 
472596 itä (E) 

 

Alueen kaavoitustilanne 
  Asemakaava, tontin kaavamerkintä:       
  Yleiskaava, alueen kaavamerkintä:       
  Poikkeamispäätös 
  Ei oikeusvaikutteista kaavaa 
  Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillä 

  Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       

 

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/
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4. TIEDOT ELÄINSUOJAN NYKYISESTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA SEKÄ MUISTA YMPÄRISTÖNSUOJELUA 
KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PÄÄTÖKSISTÄ JA ILMOITUKSISTA 

  Myöntämis-
päivämäärä Viranomainen/taho Lain-

voimainen Vireillä 

Ympäristölupa               

Ilmoituspäätös               

Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)               

Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)               
Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai 
maahan (vesilaki)               

Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin  
liittymisestä (vesihuoltolaki)               

YVA-lain mukainen arviointi               

Natura-arviointi yms.               

VHaO:n ja KHO:n ratkaisut               

Rakennuslupa 16.2.2016         

Muu lupa tai hyväksyntä, mikä?                       
Liitteenä viimeisin (liitettä ei tarvita, jos ilmoituksen käsittelee sama viranomainen): 

 ilmoituspäätös 
 ympäristölupa 
 sijoituslupa/sijoituspaikkalupa 
 muu, mikä?       

 

    

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 

5. TIEDOT ELÄINSUOJAN ENIMMÄISELÄINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIEN SEKÄ 
RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA 
 
Erittely eläinlajeista, -paikoista ja niiden ikäjakaumista ilmoitetaan liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 

 
Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta- ja juottopaikat 
Käytössä on  
  ulkotarha  
  jaloittelualue  
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja  
 on tarkoitettu       eläimelle 
 käytetään vuodessa       vrk 
 kokonaispinta-ala       m2 

 katettu osuus       m2 /       % 
Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat 
  asfaltti       m2 
  betoni       m2 
  vaihtopohja       m2 
  muu, mikä?       m2 

Lanta poistetaan       kertaa viikossa 

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojasta poistetun lannan varastoinnista 
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Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä  
      

Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee  
  ulkotarhassa 
  jaloittelualueella 

Pysyvä ruokinta- tai juottopaikka on 
 katettu   kyllä  ei 
 tiivispohjainen  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

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

Kohteen nimi, kiin-
teistötunnus tai 
käyntiosoite 
 

Eläinsuoja ja 
säänsuoja 

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen 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, kirk-
ko tms.) 

      
Etäisyydet (m) 
      
 

Etäisyydet (m) 
      
 

Etäisyydet (m) 
      
 

Tiedot eläinsuojan vaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista 
Maantien toisella puolella on meidän oma nykyinen lypsylehmien parsinavetta, jossa jatkossa olisi nuortakarjaa. 
Rajanaapurissa  on parsinavetta, joka on vuokrattu nyt meille ja josta lehmien 21 kpl olisi tarkoitus tulevaisuudessa 
siirtyä meidän pihattoon, jos luvat saamme rakentaa.  on lisäksi heidän käytössään kylmäpihatto, jossa kasvatetaan 
hiehoja ja lihakarjaa. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
7. ELÄINSUOJAN VÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIIN KOHTEISIIN 
 
Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perus-
teella huomioidut hajupäästövähennystekniikat lyhentävät eläinsuojan vähimmäisetäisyyttä lähimpään häiriintyvään 
kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu käyttämään valittuja päästövähennystekniikoita, joiden tulee olla rakennet-
tuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista. 
 

Eläinyksikkömäärä (kpl) Etäisyysvaatimus (m) Häiriintyvä kohde Etäisyysvaatimus  
täyttyy 

                   kyllä  ei 
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                   kyllä  ei 

                   kyllä  ei 
 
Mikäli etäisyysvaatimus ei täyty, on eläinsuojan laajennuksen osalta mahdollista hakea vähimmäisetäisyydestä 
poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etäisyysvaati-
musta lähemmäs edellyttää, että häiriintyvälle kohteelle ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eikä eläinsuojan laa-
jennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelo-
makkeella. 
 
 

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

Kohde 
 

Eläinsuoja tai 
säänsuoja 

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen varastointitila 

Jaloittelualue Ulkotarhan  
pysyvä ruokinta-  
ja juottopaikka 

Sijainti tärkeällä tai muulla 
vedenhankintakäyttöön 
soveltuvalla pohjavesialu-
eella 

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys talousvesikaivoon 
tai -lähteeseen vähintään 
50 m  

  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys vesistöön vähin-
tään 50 m  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Etäisyys valtaojaan tai 
noroon vähintään 25 m   kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti Natura 2000-alueen 
läheisyydessä  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti muun luonnon-
suojelualueen läheisyy-
dessä 

 kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Sijainti tulva-alueella  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

Jokin muu häiriintyvä koh-
de, esim. muinaismuisto  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei  kyllä  ei 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI  
9.1 Lannan käsittely  
 
Eri lannankäsittelymenetelmien piirissä olevien eläinpaikkojen määrät, lannan käsittely ja varastointi ilmoite-
taan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot. 
 
9.2 Laiduntaminen 
 
Mitä eläimiä laidunnetaan? Kaikkia 

Eläimiä laidunnetaan 4-5 kuukautta/vuorokautta vuodessa 

Eläimet ovat öisin sisällä  kyllä  ei 

Laitumet tai osa niistä rajoittuu vesistöön  kyllä  ei  

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa?  kyllä  ei  
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 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ 
Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 45 ha, josta: 
 omistuksessa olevaa peltoa 25 ha, 
 vuokrapeltoa 20 ha,  
 sopimuspeltoa       ha 
 
Onko lannan levitykseen käytettävää peltoa 1- ja 2-luokan pohjavesialueella?  kyllä  ei 
 
Pohjavesialueilla on lannan levitykseen käytettävää peltoa       ha, lohkonumerot       
 
Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää  
  nestemäisiä lantoja tai lannoitevalmisteita 
  kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita 

 
Luovutetaanko lantaa jatkokäsiteltäväksi tilan ulkopuolelle?  kyllä, toimituspaikka          ei   
 
Luovutettavan lannan määrä:       m3/v ja       t/v  
 
Palautuuko käsiteltyä lantaa oman tilan pelloille levitettäväksi?  kyllä  ei     
 
Kuinka paljon?       m3/v ja       t/v 
 
Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?  
  kyllä, muuta lantaa       m3/v ja       t/v 
  kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita       m3/v ja       t/v 
  ei 
 
Poltetaanko lantaa tilalla?  kyllä  ei     
 
Poltettavan lannan määrä       m3/v ja       t/v 
 
Kattilan polttoaineteho       MW 
 
Lannan poltossa muodostuva tuhka  
 käytetään lannoitteena omilla pelloilla  kyllä  ei 
 luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle  kyllä  ei 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
11. ELÄINSUOJAN JÄTE- JA HULEVESIEN KÄSITTELY  
 
Tiedot jätevesistä 
  
Jätevesien alkuperä Jätevesimäärä 

(m3/v) 
Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten  
ne käsitellään?1) 

Muut mahdolliset pesuvedet 50 Lietesäiliö (lähinnä painepesurivesiä) 

Sosiaalitilojen WC-vedet 10 
Loka-auto (HPPP) noutaa.Säiliön koko 
mitoitetaan laskelman mukaan vähintään 5 
kuutiota. 

Maitohuoneen jätevedet 150 Lietesäiliö 
 
1) Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m3) sekä säiliön tyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoi-

tetaan lukumäärä. Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin liitteellä. 
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Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä) 
 
Minkälaisia pinnoitettuja piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt 
eläinten kulkuväylät ja säilörehupaalien käsittelyalue)?  
Ovien edustoilla betonilaattoja. 
 
Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan? Salaojiin. 
 
Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan? 
  maaperään 
  ojaan 
  muualle, mihin?       

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA JÄTEHUOLLOSTA  

Jätelaji Arvioitu 
määrä (kg/a) 

Käsittely, säilytys ja jatko-
toimituspaikka 

Tavanomaiset jätteet   

 Sekajäte 500 600 litran jätesäiliö -> HPPP 

 Maatalouden muovit 2000 
Suursäkit katon alla/ 600 l:n 
jäteastiat . -> 
HPPP/maatalousmuovikeräys 

   Muu, mikä?                   

Vaaralliset jätteet   

 Jäteöljyt 50 Ongelmajätekeräys 
 Muut öljyiset jätteet (trasselit,  
 suodattimet yms.) 5 Ongelmajätekeräys 

 Liuotinjäte 1 Ongelmajätekeräys 

 Akut ja paristot 10 Ongelmajätekeräys 

 Loisteputket 1 Ongelmajätekeräys 

 Käsitelty puu 10 HPPP 

 Pilaantuneet rehut 1000 Kompostointi/kuivalantala 

 Muu, mikä?                   

Muut jätteet, mitkä?                   
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta 
Ongelmajätteet toimitetaan keväisin kiertävään ongelmajätekeräykseen. 
 
Vaarallisten jätteiden varastointitila on 

 lukittava 
 katettu 
 tiivispohjainen 

 
 Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa 

 
Tiedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestä tilalla 
Pressun alla ladon luona kunnes Honkajoen raatokeräily noutaa. 
 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT 
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Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 1,7 m3 

Säiliö on varustettu 
  suoja-altaalla, tilavuus       m3 
  katoksella 
  lukituksella 
  ylitäytönestimellä 
  laponestolaitteella 
  2-vaippasäiliöllä 
 
Tiedot polttoainesäiliön alustasta 
  maapohja 
  betonilaatta 
  muu, mikä?       
 
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
Sepeli 

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 100 litraa, jotka säilytetään traktoritallissa. 

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
?  
Lisätietoja 
Säiliö on uusittu 2000-luvulla. 

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
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 3 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät 2 kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
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) 
Lanta poistetaan käytäviltä raapoilla. Lietelantakuiluun laitetaan kerran viikossa bakteeri/kalkkivalmistetta, jokaestää 
typen karkaamista ja toisaalta mahdollistaa lannan ravinteiden olemisen heti käyttökelpoisemmassa muodossa ja siten 
paremmin hyödynnettävissä kasveille. Lanta sekoitetaan potkurisekoittimella ennen levitystä tasaisemman koostumuksen 
aikaansaamiseksi . Urakoitsija sijoituslevittää lietteen nurmelle. Mullokselle levitettäessä pintalevitys itse maamiesseuran 
vuokrattavalla vaunulla ja multaus vuorokauden kuluessa ravinnehävikin estämiseksi. Lantaa levitetään 
viljelysuunnitelman mukaisesti. Viljavuusanalyysit pelloista otetaan viiden vuoden välein ja ne ovat viljelysuunnittelun 
pohjana. 
 
Lehmillä on käytössä erillisruokinta, jolloin väkirehuja on helpompi antaa tuotostason mukaan, jolloin vältetään yli- tai 
aliruokintaa. Tarkka tuotoksenmukainen ruokinta ja tarpeenmukainen peltojen lannoitus vähentää maidon hiilijalanjälkeä. 
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Tavoitteena on hyvä vaste käytetyille tuotantopanoksille, jota vaihtelevat sääolosuhteet tosin välillä sotkevat. 
 
Pihatossa ilmanvaihto on luonnollinen, painovoimaan perustuva. 
 
Eri jätelajit lajitellaan asianmukaisesti ja toimitetaan jatkokäyttöön. Valaistus toteutetaan uudella navetalla led-valoin.  

 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 
Kuvattu palo- ja pelastussuunnitelmassa. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro 13. Palo- ja pelastussuunnitelma 

 
 
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  
Kyseisten päästöjen ei pitäisi juurikaan  kasvaa,  koska paikalla on jo navetta. Olemassa olevat lehmät vaan siirtyisivät 
nykyaikaisempiin oloihin omasta ja naapurin parsinavetasta muutamia satoja metrejä.  Lypsylehmien siirtyminen tien 
toiselle puolelle laiduntamaan vähentää Herttuun mahdollisesti laiduntamisesta johtuvaa ravinnekuormitusta. Laidunpaine 
on pienempi entisillä laitumilla, kun järven puolella laiduntavat jatkossa ummessa olevat lehmät ja nuorkarja. 
Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
Työn lomassa, normaalia kulutusta/ kertymistä seuraamalla. 
 

 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 jaloittelu-

alueista 
  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 
 
      
 
 
 
Allekirjoitus (tarvittaessa) 



6045 / 11.2020 10 
 

 
      
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. 
 





































Eläinpaikkamäärät

Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa
NAUTAKARJA
lypsylehmiä ja/tai umpilehmiä 27+21 48 21 22 5
emolehmiä
hiehoja (12-24 kk) 10 15 10
lihanautoja ja sonneja (12-24 kk) 2 2 2
siitossonni (>2 v)
lehmävasikoita 6–12 kk 5 8 5
lehmävasikoita < 6 kk 7 8 5 2
sonnivasikoita 6–12 kk 1 1 1
sonnivasikoita < 6 kk 1 1 1
SIKALA
lihasikoja (teuraspaino < 90 kg)
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)

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.
Ilmoituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myös 
seuraavat tiedot:
- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, tiineytyspaikkojen ja 
vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä sekä 
lannankäsittelymenetelmä
- emakoiden ryhmäkoko 
- montako porsitusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.
Erillisen välikasvattamotoiminnan (ei emakoita) osalta ilmoitetaan 
vieroitettujen porsaiden (5–11 viikkoa) määrä, kasvatuserien määrä 
vuodessa ja lannankäsittelymenetelmä.

Jos lietekuiluja esitetään hyväksyttäväksi lannan varastointitilavuuteen, lietekuilujen kokonaistilavuus ja 
hyötytilavuus laskentaperusteineen

Lantaraapat Lantaraapat
LIETEKUILUJEN TOIMINTA

ELÄINPAIKAT

Kyllä Kyllä runko, alaosa valuharkoista, joissa ei eristystä.
Koneellinen luonnollinen

Eläinpaikkojen määrä yhteensä

1, noin 8 metriä (menee heinävintin läpi) 3, noin 5 metriä
Katolla, keskellä navettaa Katolla

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)
Pihatto (tällä hetkellä)

Eläinsuoja (nimeä rakennus/osasto)
Vanha oma parsinavetta / naapurin vuokraparsinavetta



Liete- ja virtsasäiliön tiedot
Liete- tai virtsasäiliö 1 Liete- tai virtsasäiliö 2 Lietesäiliö 3

Onko säiliö uusi vai olemassa oleva Olemassa oleva, valm.2016 Olemassa oleva Olemassa oleva

Säiliön kokonaistilavuus (m3) 600 562 40+157

Säiliön sisähalkaisija (m)
15,8 m kuvissa, oikeasti on kaksi 
elementtiä enemmän.

kts. Kuvat kts. Kuvat

Säiliön hyötykorkeus (m) 2,9 2,88 ? Katettu, vanhat kuvat

Säiliön materiaali Betoni Betoni Betoni

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2) Murske Murske betoni

Täyttötapa (lietekuiluista/ pumppu- tai 
pudotuskaivoista lietesäiliön yläosaan/alaosaan) Poikkilietekuilusta säiliön alaosaan Lietevaunulla yläkautta Lietevaunulla luukun kohdalta

Etälantalan kiinteistötunnus

Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen 
kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, 
pressu)?

Luonnollinen kuorettuma Luonnollinen kuorettuma betonikansi

Sijaitseeko säiliö eläinsuojan yhteydessä vai muualla? Pihattonavetan yhteydessä Muualla, (Venekoskella) Muualla,  (naapurissa)



Kuivalantalan tiedot
Kuivalantala 1 Kuivalantala 2 Kuivalantala 3 Kuivalantala 4

Onko lanta uusi vai olemassa oleva? Olemassa oleva, rakennettu 2013

Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla? Vanhan Parsinavetan yhteydessä

Lantalan kokonaistilavuus (m3) 380

Lantalan pohjan ja reunojen materiaali Betoni

Lantalan pohjan pinta-ala (m²) 230

Lantalan reunojen lukumäärä (kpl) 3

Lantalan reunojen korkeus (m) 1,2 m

Ajoluiskan korkeus (cm) 60

Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu, 
kiinteä katto)?

Ei

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2) Murske

Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet 
lietesäiliöön tms. vai imeytetäänkö kuivikkeisiin?

Virtsasäiliöön, osittain imeytyy 
kuivalantaan.

Etälantalan kiinteistötunnus



Kuivikepohjan tiedot
Esitetään, jos kestokuivikepohjia esitetään huomioitavaksi lannan varastointitilavuutena

Kuivikepohja 1 Kuivikepohja 2 Kuivikepohja 3 Kuivikepohja 4

Eläinpaikkamäärä ja kuivikepohjan sijainti ja 
kuivitusjärjestelmä (rakennus/osasto)

Pienimmät vasikat 1-5, pihaton pääty
4 sairas- ja poikimakarsinaa, 
pikkuvasikoiden vieressä

Kuivitetun alueen pinta-ala (m²) 7 49,5

Kuivikkeen paksuus (cm) 10-20 cm max 50 cm

Kuivikepohjan vesitiivistä materiaalia olevien reunojen 
korkeus (cm) Tarkentuu 50-80 cm? Tarkentuu vielä

Reunojen materiaali Karsinan laidat vaneria Betoni

Lattian materiaali Betoni Betoni

Kuivikemateriaali Olki+kutteri Olki

Tyhjennyskertojen lukumäärä (krt/vuosi) 12? Käytännön tarpeen mukaan 1-4

Poistetun kuivikelannan varastointipaikka Lantala
Lantala tai suoraan levitys pellolle 
vuodenajasta riippuen



Lannan muu käsittely

Kompostointialusta pinta-ala (m2)
Reunan korkeus (cm)
Kompostointialustan pinta-ala (m2)

Kyllä/ei materiaaliKompostointialusta on tiivispohjainen 

Selostus esim. käsittelystä biokaasulaitoksessa,  lannan 
kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta



Säilörehun varastointi

Torni Laakasiilo Auma Pyöröpaalaus Muu, mikä?

Tuoreena (t/a) 100 (nyt)

Esikuivattuna (t/a) 250 paalia nyt (a`400-500 kg)

Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa-tai 
lietesäiliö/muualle, minne?)

Betoninen puristenestesäiliö

Säiliön tilavuus (m³) 12 kuutiota

Selostus talteenotetun puristusnesteen käytöstä Levitetään säilörehunurmen sängelle.

Auman pohjan materiaalit 

Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa 
Saatetaan tulevaisuudessa siirtyä 
pelkkään paalirehuun? 

noin 300 paalia nykyistä enemmän

Säilörehun valmistuspaikka



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) 100 l 50 l
Huoltomies tuo ja vie traktorin öljyt mennessään. Vanhempien traktoreiden öljyjä säilytetään öljykanistereissa betonilattialla 
traktoritallissa. Lypsykoneen öljyt vastaavasti lypsykoneen luona painesäiliön luona.

Rehunsäilöntäaineet 500 l 500 l Varastossa kuormalavan päällä.

Lannoitteet 18 tn 18 tn Kuormalavojen päällä ladon vieressä, pressulla peitettynä.

Kasvinsuojeluaineet max 60 l/v 30 l Ostetaan tarpeen mukaan. Jos aineita jää/ei käytetäkään, säilytys navettakellarissa vanhassa pikku arkkupakastimessa.

Eläinten lääkkeet
Vaihtelee vuosittain muutamasta 
lääkekuurista/hoidosta muutamaan 
kymmeneen.

Yksittäisiä lääkepulloja esim. kipulääkeitä 
ja antibioottipullo.

Lääkkeet tarpeen mukaan eläinlääkäriltä. Pieni "viikonloppuvarasto" päivystysaikojen ensihoitoa varten.

Eläinsuojissa käytettävät pesuaineet 150 l 60 l
Käytössä olevat maitotuoneessa pesurin/tiskauspaikan luona. Varastoitavat jauhemaiset pesuaineet toimiston betonilattialla 
pöydän alla/ nestemäiset kanistereissa kellarin eteisessä.

Desinfiointiaineet 2      Maitohuoneessa hyllyllä (ei tankkihuoneessa) alkureräisastioissaan. Viemäröity tila.

Muuta, mitä?           



Tiedot polttoainesäiliöistä

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
 tankkaus x
 eläinsuojan lämmitys (x)
 viljan kuivaus
 muu, mikä?      

Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei
x
x

x
Ylitäytönestin
Lapon estolaite
Vuodonilmaisin

Säiliön tyyppi
Maanpäällinen säiliö
2-vaippasäiliö
Varusteet
Katos
Lukitus

Säiliön tilavuus (m3)

Säiliön alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan 
tilavuus (m3)

Polttoainesäiliö 1 Polttoainesäiliö 2 Polttoainesäiliö 3 Polttoainesäiliö 4
1700                

Murske                

Polttoaineen 
käyttötarkoitus



  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatilan 
 
 

PELASTUSSUUNNITELMA 
 

NIMI 
   Makkosen Maitotila mty   

 
OSOITE 

 
Hankasalmentie 292 
41500 Hankasalmi as 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

PELASTUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (toiminnanharjoittaja) 

Päiväys 13.6.2017 Allekirjoitus Annukka Makkonen 

  
Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011).  
Pelastussuunnitelman laatija vastaa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansa pitävyydestä. 
Yksi kappale tätä suunnitelmaa säilytetään kohteessa, ja se tarkastetaan valvontakäynnin yhteydessä. 
Yhteystiedot: http://www.kuopio.fi/web/ps-pelastuslaitos/yhteystiedot 

Täytettävä lomake 

http://www.kuopio.fi/web/ps-pelastuslaitos/yhteystiedot
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Yleistä 
(Tähän on tarkoitus kirjoittaa niitä yleisiä asioita maatilan turvallisuudesta, joille ei löydy sopivaa kohtaa pe-
lastussuunnitelmasta)  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Pelastussuunnitelman päivitykset 
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1. Maatilan yleistiedot 
        
Maatilan nimi Makkosen Maitotila mty      

Maatilan omistaja  Annukka Makkonen 

Maatilan osoite Hankasalmenti 292, 41500 Hankasalmi as 

Maatilan tuotantosuunta Maidontuotanto 

Muu tuotantotoiminta Metsätalous 

Työntekijöiden määrä Ei vakituista palkattua työvoimaa 
Maatilan/yrityksen suurin asiakkaiden 
määrä - 
Maatilalla majoittuvien työntekijöiden 
määrä  - 

  
1.1 Maatilan kiinteistöllä olevien rakennusten tiedot 

 
Rakennus (nimi, numero) Rakennus- vuosi Rakennuksen palo-

luokka 
Osastoivien-rakenteiden paloluokka 

1 Asuinrakennus      1963            

2 Parsinavetta 1934            

3 Rehutorni 1973            

4 Pihatto 2016            

5 Konevarasto (vanha puimala) 1952            

6 Ladot 2 kpl, varasto (kuivaaja) 1940-1960        

7 Traktoritalli+varastoaitat 1970                

8 Luhtiaitta 1987            

9 Verstas 1950   
 

1.2 Majoittumiseen tarkoitettujen rakennusten tiedot 
 
Rakennus (nimi, numero) Rakennus- vuosi Rakennuksen palo-

luokka 
Osastoivien-rakenteiden paloluokka 

1 Asuinrakennus      1963            

2 Luhtiaitta (kesäisin) 1987            

3                       

4                       

5                       

6                       
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1.3 Majoituksen turvallisuusjärjestelyt  
(selvitys palovaroittimista, rakennuksen uloskäytävistä sekä alkusammutuskalustosta) 

 
Sisällä palovaroittimia 4  kpl ja kaksi uloskäntiä pihan puolelle + puuliiteristä myös ulko-ovi kirkonkylälle 
päin ja vintin kautta pääsee kattoluukusta.     
 
 
 

 
 

1.4 Maatilan tuotanto- ja muiden eläinten määrä  
 
 
Eläinlaji 

 
Lukumäärä 
 

Sijoituspaikka 

1 Lypsylehmiä       22 Parsinavetta (pihassa), kesällä laitumella 

2 Ummessa olevat lehmät 4 Pihatto (tien takana), kesällä laitumella      

3 Juottovasikat 4 Parsinavetan vasikkala (laajennusosa); kesällä na-
vetan takana (vanha 3-seinäinen lantala) 

4 Hiehot ja vieroitetut vasikat 22 Pihatto, kesällä ulkona 

5 Vuohi 1 Parsinavetan karjakeittiön karsina, kesällä pihalla 

6 Kissa 1 Navettassa/ulkona 

7                  

8                  

9                  

10                  
 
 
 
2. Yhteydet viranomaisiin 
 

Viranomainen Nimi Yhteystiedot 

Pelastuslaitos Keski-Suomen Pelastuslai-
tos      

Keskustie 45, 41520 Hankasalmi 
 

Palotarkastukset 040 7641903, Päivys-
tävä pelastusviranomainen 0400-
700849 

112     
Poliisi Jyväskylä      112 

Ensihoito Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri      112 

Hätäkeskus Vaasan hätäkeskus      112 
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3. Turvallisuusvastaavan yhteystiedot  
 

Tehtävä Henkilö Puhelin 

Tilan vastuuhenkilö Annukka Makkonen      0400-582166 

Tilan vastuuhenkilön varahenkilö   
 

4. Selvitys toimintaa uhkaavista vaaroista, niiden vaikutuksista ja 
vaaratilanteiden ennaltaehkäisy sekä toiminta vaaratilanteissa  

 
Vaaratilanne: Tulipalo 
Vaikutus: Tuotanto katkeaa/häiriintyy, koti voi mennä 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Yleinen siisteys, toimivat palovaroittimet ja ensisammutusvälineet, sähkölaitteiden 
kunnossa pito, traktoreiden päävirtakatkaisinten käyttö 
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Ensisammutus, palokunnan soittaminen 112 
Kehitettäviä toimia: Palovaroitinten riittävä määrä ja pattereiden testaus säännöllisesti, asuinrakennuksen vintin sii-
vous, vanhan navetan vintin perusteellinen tyhjennys heinän pölystä ja olkisiltusta. 
 
Vaaratilanne: Myrsky 
Vaikutus: Sähkökatkos, puiden kaatuminen rakennusten päälle → töiden viivästyminen, hankaloituminen 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: (Lahojen) puiden poisto rakennusten  ja sähkölinjojen läheltä 
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Kts. Navettakansiosta navetan toimistosta tarkemmat ohjeet sähkökatkon 
sattuessa pitkittymään.      
Kehitettäviä toimia:       
 
Vaaratilanne: Öljyvahinko      
Vaikutus: Maan pilaantuminen 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Polttoöljysäiliön kunnon tarkkailu (uusittu 2000-luvulla) 
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Polttoaineen imeyttäminen puruun  
Kehitettäviä toimia: Laatan sijaan reunallinen pohja säiliölle ja umpinainen katos (ehkäisisi myös luvattomien kulki-
joiden väärinkäytöksiä ). 
 
Vaaratilanne: Eläimen tippuminen lietealtaaseen/ kuiluun, suo-ojaan tai jääminen jumiin kiviraunioon/ navetan ra-
kenteisiin, jos on päässyt karkuun ja ängennyt luvattomiin paikkoihin tms.    
Vaikutus: Eläimen menetys, jos apua ei saa pian 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Hyvät aidat ja ritilät 
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Jos ei omin kotikonstein saa annettua apua traktorilla tai ihmisvoimin, palo-
kunta on hälytettävä hätiin.     
Kehitettäviä toimia: Kaikkien aitojen jatkuva kunnossa pitäminen 
 
Vaaratilanne: Eläinten karkaaminen maantielle     
Vaikutus: Vaaratilanteet  liikenteessä, liikenneonnettomuus 
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet: Varsinkin maantien raja-aitojen kunnossa pitäminen ja hyvä virran kulku paimen-
pojassa laidunkauden aikaan.     
Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa: Eläinten pikainen saaminen kotiin, 112 soitto ja avun anto mahdollisille on-
nettomuuden uhreille (ensisijainen toimi, jos kolari päässyt tapahtumaan). Eläimen jatkohoito tilanteen mukaan. 
Kehitettäviä toimia: Paimenpojan säännöllinen virran kulun seuranta.      
 
Vaaratilanne:       
Vaikutus:       
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet:       
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Toimintaohje vaaratilanteen sattuessa:       
Kehitettäviä toimia:       
 
                   4.1 Omatoimiset turvallisuustarkastukset 
 

Suoritetaanko omatoimisia turvallisuustarkastuksia vuosittain?                                       Kyllä  Ei 
 

4.2 Miten on huomioitu tuotantotilojen työ- ja paloturvallisuusasiat? 
 

Vanhan navetan sähkötarkastus on pidetty 2014, uuden 2016      
 

4.3 Miten on huomioitu pitkäaikainen sähkökatko? 
(onko varavoimakone jo valmiina tai mistä hankitaan tarvittaessa?) 

Dieselkäyttöistä konetta lainataan 
      

 
4.4 Miten on huomioitu pitkäaikainen vesikatko? 

 
Kaivoista tai järvestä saa vettä uppopumpulla. Otetaan kuutioon, jossa hana ja sitten ämpärit käyttöön.     

 

5. Selvitys maatilalla säilytettävistä / käytettävistä kemikaaleista 
 
Jos kasvinsuojeluaineita tai rotan myrkkyä jää, samoin maaleja, niitä säilytetään navettakellarissa. Maitohy-
gieniaan liittyvät pesuaineet löytyvät maitohuoneesta ja navetan toimistosta. Traktoritallista löytyy rasvoja ja 
öljyjä (myös jäteöljytynnyrit, jotka toimitetaan vuosittain ongelmajätekeräykseen). Traktoritallin vieressä 
sijaitsee traktorin polttoöljysäiliö.      
 
 

 
 
 

6. Selvitys maatilalla olevasta alkusammutus- pelastus- ja raivauska-
lustosta.  

 
Sammuttimia on päärakennuksen ulkoeteisen nurkassa, vanhan navetan toimistossa, traktoritallissa, uudella 
pihatolla (navetan puolella kaksi ja varaston puolella yksi). Moottorisahat (2 kpl) löytyvät yleensä traktorital-
lista. Molemmilla rajanaapureilla on kaivinkoneet, mikäli tulipalon sattuessa tilanne on niin paha. 

 
6.1 Henkilösuojaimet, ensiaputarvikkeet sijoituspaikkoineen.   

 
 
Ensiapulaukkuja löytyy uudemmasta traktorista ja autoista, sisältä apukeittiön lääkekaapista ja navetan kar-
jakeittiön lääkekaapista joitain side- yms. tarpeita. Hengityssuojaimia ja haalareita ym. normaalivarusteita 
on kenkäkomerossa sisällä (kulku ulkoeteisestä) sekä navetan toimistossa, sen kummempia henkilösuojaimia 
ei ole     
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6.2 Naapuriapu pelastus- ja sammutustoiminnassa  
 

 

 
 

 7. Rakennusten sammutus- ja pelastustoimintaa helpottavat laitteet 
 
Laitteisto Sijaintipaikka  Vastuuhenkilö Onko huolto- ja 

kunnossapito-
ohjelma 

Palovaroitin / palovaroi-
tinjärjestelmä Uusi pihatto        X Kyllä  Ei 
Automaattinen paloil-
moitin               Kyllä X Ei 
Automaattinen sammu-
tuslaitteisto               Kyllä X Ei 

Poistumisreittien merkit-
seminen ja valaiseminen 

Heijastavat poistu-
miskyltit navetoissa        X Kyllä  Ei 

Veden pääsulku sijaitsee Vanhan navetan eteisessä 
Ilmastoinnin hätäpysäy-
tys sijaitsee 

Vanhan navetan ruokintapöydän keskikohdalla ilmastoinnin ohjausyksikön vieres-
sä. 

Sähköpääkeskus sijaitsee Asuinrakennuksen pohjoispäädyssä. 
Ensiapuvälineet sijaitse-
vat Keittiön lääkekaapissa ja autoista löytyy ensiapulaukut.  
Alkusammutuskaluston 
sijaintipaikat 
 

Vanhan navetan toimisto, uudessa navetassa kaksi ja varaston puolella yksi, trak-
toritalli, päärakennuksen eteinen. 

Savunpoisto:  
Miten laitteisto toimii? 
 

Savunpoistoaukkoina toimivat rakennusten ovet ja ikkunat. 

Sammutusveden saanti? 
 Asemalta, mahdollisesti paloautolla saa myös uudesta kaivosta suoraan imaistua. 

 
 

7.1. Toiminta palokalustolaitteiden rikkoontuessa? 
 

Laitteisto Lyhyt toimintaohje miten toimitaan, jos laitteisto rikkoontuu 

Automaattinen paloilmoitin - 

Palovaroitin / palovaroitinjärjestelmä  

Automaattinen sammutuslaitteisto - 

Savunpoistojärjestelmät - 
Poistumisreittien merkitseminen  
ja valaiseminen - 
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7.2 Tuotantorakennusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen määräaikais-
tarkastukset 

 
Laitteisto  Tarkastusajankohta Tarkastuksen suorittaja 
Automaattinen paloilmoitin             
Palovaroitin / palovaroitinjärjestelmä Alkutalvi  Haapakoski 
Automaattinen sammutuslaitteisto             
Savunpoistojärjestelmä             
Poistumisreittien merkitseminen  
ja valaiseminen             

Ilmanvaihdon puhdistus / nuohous Kevättalvi  
 

8. Rakennusten muu turvallisuus  
 
Laitteisto Vastuuhenkilö ja yhteystiedot 
Sisäinen hälytys / tiedottaminen  
Murtosuojaus ja lukitus samat 
Tietoturvallisuus  
Ongelmajätteiden säilytys Traktoritalli, viedään vuosittain keväiseen keräykseen 
Sähköasennusten määräaikaistarkastus  
Tulitöiden valvontasuunnitelma - 
Hissit ja nostolaitteet - 
            
 

9. Rakennusten huolto- ja vikailmoitukset  
 
Laitteisto Yhteystiedot 

Sähkölaitos / sähköhuolto Suur-Savon Sähkö asiakaspalvelu 0800-90110 

Vesi- ja viemärilaitos Hankasalmen kunta päivystys 014-2671952 

LVI-huolto LVI Areena/  

Vakuutusyhtiö LähiTapiola/  
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10. Eläinten pelastaminen. Selvitys miten tuotantoeläimet pelaste-
taan onnettomuustilanteessa.  

 
 
Tulipalon sattuessa vanhasta navetasta pitää käydä päästämässä parressa olevat lehmät irti, jos tulipalo ei 
ole edennyt liian pitkälle ja se on vielä mahdollista. Navetan takakäytävän tuplaovi avataan, jolloin eläimet 
pääsevät tarhaan ja tarvittaessa ajetaan ne kauemmaksi navetasta olevalle pellolle. 
 
Uuden navetan lähelle tulee aitaus (syksyn 2017 aikana, raiviolle tien laidassa) ja eteläpuolen eläinten kul-
kuoven ympärille on tarkoitus myös jossain vaiheessa tehdä tarha. Uudesta navetasta pitää käydä ete-
läseinustan ovi avaamassa ja karsinoiden aidat, jotta eläimet voi ajaa ulos rakennuksesta. 

 
 

10.1 Eläinten tilapäiset kokoamispaikat  
 
 
Aitaukset navetan läheisyydessä. 
 
 

 
10.2 Missä sijaitsevat eläinten tilapäiset suojapaikat 

 
 
Jos vanhan navetan eläimet tarvitsevat suojaa, tyhjennetään uuden navetan varaston puoli eläinten suoja-
paikaksi. Jos nuorkarja eli uuden navetan väki joutuu evakkoon, jouduttaneen ottamaan naapurin (

) navetta uudestaan käyttöön. Myös  löytynee tulevaisuudessa hätämajoitusti-
laa, joissa lypsykin onnistuu. 
 
 

 
10.3 Selvitys eläinten tilapäisestä hoidosta 

 
 
Eläimet pyritään hoitamaan oman ja naapuriavun voimin. Lypsykärryllä saadaan ensihätään lypsettyä tai 
sitten ajetaan eläimet  lehmien jatkoksi. Kylältä löytyy viime aikoina tyhjiksi jääneitä navetoita, 
joissa meidän kokoisen karjan pystyy hoitamaan.  
 
 

 
10.4 Eläinlääkärit ja eläinkuljetuksia hoitavien yhteystiedot 

 
 Vastuuhenkilö ja yhteystiedot 
Eläinlääkäri  Hankasalmen kunnan eläinlääkäri 014-2671906 
Eläinlääkäri Ell  
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Eläinkuljetusyrittäjä  
Eläinkuljetusyrittäjä       
Kuolleet eläimet / Honkajoki Oy Kuljetusliike Lauhaluoma Ky puhelin 010 834 6460 
 
 

11. Selvitys maatilan tulityökäytännöistä 
 
Annukalla on vanhentunut tulityökortti, tulityöt ovat vanhaisäntä vastuulla. Hitsaukset suoritetaan 
pääsääntöisesti traktoritallissa. Jos navetoissa joudutaan hitsaamaan tai rälläköimään sisäruokintakaudella, 
heinät ja oljet lakaistaan kauemmaksi tulensyttymisriskin pienentämiseksi. Palosammutin pidetään lähet-
tyvillä. 
 
 

 

12. Selvitys viljankuivaamon henkilö- ja paloturvallisuudesta  
 
Ei ole viljankuivaamoa. 
 
 

 

13. Selvitys lämpökeskuksen paloturvallisuudesta  
 
Ei ole lämpökeskusta. Pannuhuoneeseen tai muihin tulipesiin ei jätetä tulta, jos poistutaan kotoa. 
 
 

 
14. Turvallisuusinfotaulu  
  

Onko Turvallisuusinfotaulu tehty                    Kyllä X                  Ei ole  

Missä Turvallisuusinfotaulu sijaitsee              Uuden navetan varaston puolella, navetan kulkuoven vieressä.                 
 
 

15. Toipumissuunnitelma 
(selvitys miten mahdollisesta onnettomuuden jälkeisestä tilanteesta toivutaan nopeasti takaisin normaaliin tuo-
tantoon) 
  
Turvaudutaan naapuriapuun ja vertaistukeen. Rakennuksen tuhoutuessa uudis- tai korjausrakentamisen 
suunnittelu aloitetaan välittömästi alkujärkytyksen jälkeen ja pyritään mahdollisimman pian pääsemään 
myös toteuttamaan suunnitelmaa. Koska eläimet ovat kahdessa navetassa eripuolilla tietä, riski molempien 
rakennusten ja kaikkien eläinten tuhoutumiseen on pienempi, jolloin tuhon sattuessa todennäköisesti joko 
nuorkarja tai lehmät säästyvät ja pitävät kiinni arjessa sekä ovat pohjana tuotannon uudelleen käynnistämi-
seen. 
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16. Kotivara on osa omatoimista varautumista 
 
Kotivara – talouskohtainen varmuusvara koostuu tavanomaisista elintarvikkeista. Kotivara voi vaihdella sisällöltään 
talouden ruokatottumusten mukaan.  Muista erikseen lapset, vanhukset ja sairaat! Muista myös vesi! Yllättävistä tilan-
teista selviä helpommalla, kun kotona on kotivara. 
 
Suositus kotivaran elintarvikkeista yhdelle henkilölle kahdeksi viikoksi: 
0,5 kg Perunaa  

0,5 kg Riisiä ja makaronia  

0,5 kg Öljyä ja rasvoja  

0,5 kg Sokeria, hunajaa  

16 l Juomia ja vettä Kahvia, teetä, kaakaota, hedelmämehua, muita juomia ja vettä 

1,5 kg Viljatuotteita, pähkinöitä Näkkileipää, hapankorppua, hiutaleita, jauhoja, siemeniä 

1,3 kg Maitoa ja maitotuotteita UHT-maitoa, juustoja, leipärasvaa, viiliä, maitojauhetta 

1,5 kg Vihanneksia ja juureksia Tuorevihanneksia, juureksia, säilöttyjä vihanneksia, sieniä 

1 kg Hedelmiä ja marjoja Tuoreita hedelmiä ja marjoja, säilykehedelmiä, pakastemarjoja 

1 kg Lihaa, kalaa ja vastaavaa Liha- ja säilykkeet, kala- ja säilykkeet, kananmunia, herne, papu 

1 kg Herkkuja Muroja, myslejä, keksejä, suklaata, hilloja, kuivahedelmiä, sipsejä 

 Välttämättömyystarvikkeet 

Henkilökohtaiset lääkkeet, hygieniatarvikkeet, erityisruokavaliota 
noudattavien elintarvikkeet, lemmikkien ruoat, joditabletit, kannel-
liset vesiastiat, radio ja paristot, taskulamppu varaparistoineen, 
kynttilöitä ja tulitikkuja, pakkaustarvikkeita, teippi, muovipurkit, 
tölkinavaaja, ajanvietettä, kuten pelejä, kirjoja, piirustusvälineitä 

 
 
 
 

17. Miten työntekijöiden ja lomittajien perehdytys pelastussuunni-
telmaan ja maatilan turvallisuusasioihin on järjestetty. 

 
 
Jatkossa tämä pelastussuunnitelma toimii perehdyttämisen perustana. 
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18. Keski-Suomen pelastuslaitoksen yhteystiedot  
 
Organisaatio tai paikka  Osoite ja yhteystiedot 

Lähin paloasema  Hankasalmi kk, Keskustie 45, 41520 Hankasalmi 
Pelastuslaitoksen poikkeusolojen 
johtokeskus  

Kaupungin / kunnan johtokeskus  Salontaipaleen 6, 40500 Jyväskylä 

Pelastuslaitoksen toimialue Keski-Suomi 

Suojelulohko        

Suojelulohkon johtokeskus        

 
 
19. Pelastussuunnitelman liitteet  
 
 

1. Kiinteistön alueen asemapiirros ja rakennusten eri kerrosten pohjapiirrokset: Pelastussuunnitelman laa-
dintaohjeessa on esimerkkejä asema- ja pohjapiirroksista.    

 
 Asemapiirros  

X   Pihaton pohjapiirros  
 

2. Rakennuskohtaiset hätätilanteiden toimintaohjeet: Ennakoituja vaara- ja onnettomuustilanteita varten on ol-
tava toimintaohjeet, toimintaohjeet on muokattava jokaiseen rakennukseen sopiviksi.  

 
X   Hätäilmoitusohje 112  
X   Toiminta tulipalotilanteessa  
X   Toiminta onnettomuustilanteessa 

 Maatalousyhtymän /yrityksen turvallisuusohje 
 Eläinten pelastamisohje  
 Tilapäissuojan rakentamisohje 
 Kotivaraohje 

 
3. Yleiset hätätilanteiden toimintaohjeet: Luettelossa on ohjeita, jotka sopivat käytettäviksi turvallisen toimin-

nan varmistamiseksi kaiken tyyppisissä rakennuksissa, yrityksissä ja tuotantotiloissa. 
 

X   Ensiapuohjeet 
 Toimintaohjeet ilkivaltaa vastaan  
 Toiminta pommiuhkatilanteessa 

X   Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa 
 Toiminta kaasuvaaratilanteessa 
 Toiminta säteilyvaaratilanteessa  
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Toimintaohjeet onnettomuus- ja häiriötilanteissa 
 
 • SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON 112  
 
Toimi näin:  
1.Soita hätäpuhelu itse, jos voit.  
• soita turvallisesta paikasta.  
2.Kerro, mitä on tapahtunut mitä apua tarvitaan (onko ihmisiä tai eläimiä vaarassa)  
3.Kerro tarkka osoite ja kunta. (missä opastus)  
4.Vastaa kysymyksiin.  
5.Toimi annettujen ohjeiden mukaan. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.  
 
 Toiminta tulipalossa  
 
JOS TULIPALO SYTTYY TILASSA JOSSA ITSE OLET, TOIMI SEURAAVASTI:  
1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat, pyri tyhjentämään vaarassa olevat tilat.  
2. Sammuta, jos palo on pieni eikä savua vielä ole.  
3. Sulje ovet estääksesi savun ja palon leviämistä jos päätät poistua, etkä yritä sammuttaa pa-
loa.  
4. Hälytä palokunta soittamalla turvallisesta paikasta numeroon 112  
5. TEE TILAN SISÄINEN HÄLYTYS!  
6. Opasta tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksiköille kohteeseen. Kerro välittö-
mästi onko ihmisiä / eläimiä vaarassa ja jo suoritetut pelastus toimenpiteet.  
7. Varmista, että kaikki ovat poistuneet kohteesta. Lisäksi on hyvä huomioida, että jos henki-
löitä on riittävästi, voidaan alkusammutus aloittaa, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa.  
 
……maatalousrakennuksessa savu-ja palokaasut pääsevät leviämään avonaisista tiloista täyt-
täen sen kokonaan. Näkyväisyys jää parhaimmillaankin vain muutamaan kymmeneen sentti-
metriin.  
…….muista, että savu on erittäin kuumaa ja myrkyllistä ja sen hengittäminen aiheuttaa me-
nehtymisen erittäin nopeasti. Sulje palohuoneen / -kohteen avonaiset ovet sieltä poistuttaessa.  
 
TOIMI RAUHALLISESTI JA VARMASTI, ÄLÄ RYHDY SANKARITEKOIHIN, TEH-
TÄVÄSI ON AUTTAA JA PIENENTÄÄ LISÄVAHINKOJA!  
 
MITÄ PALOMIEHET HALUAVAT TIETÄÄ:  
• OVATKO KAIKKI IHMISET JA ELÄIMET ULKONA? (tarkka tieto on tärkeä)  
• MISSÄ PALOKOHDE SIJAITSEE? (auttaa jos sinulla on käytössäsi pohjapiirros rakennuk-
sesta) 
 • MIKÄ PALAA? (millainen alkupalo oli kun poistuitte rakennuksesta) AVUN TULO KES-
TÄÄ 5 – 30 MIN, RIIPPUEN PELASTUSYKSIKÖIDEN AJOMATKASTA KOHTEES 
EEN. OLE VALMIS TOIMIMAAN ! OPETELKAA TOIMIMAAN TEHOKKAASTI YH-
DESSÄ!  
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 TOIMINTAOHJE ENSIAPUTILANTEESSA  
 
Toimi näin:  
• Selvitä, mitä on tapahtunut ja missä olet. ¬ Onko kysymyksessä onnettomuus vai sairaus-
kohtaus? 
 • Hälytä tarvittaessa apua hätänumerosta 112.  
• Estä mahdolliset lisäonnettomuudet. 
 • Pyydä paikalla olevia auttamaan, ja anna heille toimintaohjeita.  
• Anna tarvittava ensiapu.  
• Suojaa, rauhoita ja seuraa autettavan tilaa kunnes saat lisäapua.  
 
Näin elvytät:  
• Ota selvää, saatko elottomalta näyttävän hereille.  
• Jos hän ei herää, soita hätänumeroon 112.  
• Avaa hengitystiet. Taivuta päätä taaksepäin ja nosta leukaa.  
• Tarkista, hengittääkö autettava normaalisti? ¬ Katso, kuuntele ja tunnustele enintään 10 se-
kuntia.  
• Jos hän hengittää normaalisti, käännä kylkiasentoon. ¬ Valvo hengitystä ammattiavun tu-
loon saakka.  
• Jos hän ei hengitä normaalisti, aloita paineluelvytys. ¬ Aseta toisen käden kämmenen tyvi 
keskelle rintalastaa ja toinen käsi sen päälle. Painele rintalastaa 30 kertaa painelutaajuudella 
100 kertaa minuutissa. Anna rintalastan painua alaspäin 4.5 cm.  
• Jatka puhalluselvytyksellä. ¬ Avaa uudestaan hengitystiet. Sulje autettavan sieraimet etu-
sormella ja peukalolla ja paina huulesi tiiviisti hänen suulleen. Puhalla 2 kertaa ilmaa keuh-
koihin.  
• Jatka painelu-puhalluselvytystä rytmillä 30:2, kunnes vastuu siirtyy ammattihenkilölle, hen-
gitys palautuu tai et enää jaksa elvyttää.  
 
 TOIMINTA YLEISEN VAARAMERKIN YHTEYDESSÄ  
1. Toimi pelastushenkilöstön ohjeiden mukaan.  
2. Tehtävänäsi on turvata eläinten ja kiinteistössä työskentelevien ihmisten turvallisuus. Jos 
unohdat oman turvallisuutesi, et pysty auttamaan muita!  
3. Suojaudu sisätiloihin, poikkeusoloissa välittömästi suojatiloihin.  
4. Pysäytä ilmastointi.  
5. Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihtoaukot ja tiivistä ne.  
6. Kuuntele ja noudata radiosta viranomaisten antamia tiedotuksia ja ohjeita.  
7. Jos olet ulkona pyri välittömästi sisätiloihin tai onnettomuuspaikkaan nähden hankkiudu 
tuulen yläpuolelle.  
8. Vältä puhelimen käyttöä pelastusviranomaisten teleyhteyksien varmistamiseksi. Yleinen 
vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva ääni. Nousevan ja laskevan jak-
son pituus on 7 sekuntia. 
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