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lä tuotannon suunnitteluvaiheessa voidaan 
vaikuttaa tulevan työympäristön turvallisuu-
teen merkittävästi. 

Keskeinen keino edistää työturvallisuutta 
maatalousyrityksissä on huolehtia riittäväs-
tä levosta. Töiden huolellinen suunnittelu 
vähentää kiirettä ja väsymystä, jolloin jää 
voimia kiinnittää huomiota työn tekemisen 
turvallisuuteen, oltiin sitten pelto-, karjan-
hoito- tai rakennustöissä.  

Vastuuta tilan töistä on uskallettava jakaa 

Maatalouden tuotantorakentamisen 
hyviä käytäntöjä

Tutkija Sakari Alasuutari, TTS

Tuotantorakennusten uudisrakentaminen vaatii erityistä ammattitaitoa ja 
runsaasti työtä. Esimerkiksi maidontuottajan kannattaa yleensä keskittyä 
omaan ydinosaamiseensa ja jättää vaativimmat rakennusprojektit ammatti-
laisille. Kuva: Janne Karttunen 

Huolellinen toiminnallinen suunnittelu on tärkeää 
maatalouden tuotantorakentamisessa. Suunnitte-
luvaiheessa ratkaistaan valtaosa tulevista raken-
nuskustannuksista sekä tulevan työympäristön 
toiminnallisuudesta ja turvallisuudesta. 

Työtapaturmia voidaan torjua työympäristön 
turvallisilla ratkaisuilla. Näitä ovat toimintoihin pe-
rustuva tilasuunnittelu, ihmisen ja eläimen ehdoilla 
toteutetut mitoitukset, turvalliset materiaalit sekä 
mahdollisuus ylläpitää järjestystä ja siisteyttä.

lousyrittäjien eläkelaitoksen rahoittamassa 
hankkeessa. 

TURVALLINEN JA TOIMIVA 
TUOTANTOYMPÄRISTÖ 
Suunnittelussa lyödään lukkoon 80 prosent-
tia kustannuksista ja työympäristöstä, joten 
suunnitteluun täytyy paneutua ja käyttää 
riittävästi aikaa. Työturvallisuustarkastelu 
tulee kytkeä tiiviiksi osaksi suunnittelua, sil-

Työympäristön harkituilla toiminnallisilla 
ratkaisuilla edistetään työn sujuvuutta ja 
torjutaan työtapaturmia. Tiedote perustuu 
Maatilan rakennusoppaaseen (Alasuutari 
2013), johon on koottu tietoa rakennus-
hankkeen suunnitteluun, rakentamisen 
aikaiseen toimintaan, rakennuksen käyt-
töönottovaiheeseen sekä rakennuksen 
ylläpitoon liittyvistä hyvistä käytännöistä 
ja myös työturvallisuutta edistävistä sei-
koista. Kyseinen opas tuotettiin Maata-
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myös muille, on se sitten työntekijöiden 
palkkaamista, urakointipalveluiden käyt-
tämistä, ydinosaamiseen kuulumattomien 
töiden ulkoistamista muuten tai tuotannon 
suunnittelemista olemassa olevia resursseja 
vastaavaksi.

Suhteellisesti vaarallisimpia maataloustöi-
tä, kuten rakennus- ja metsätöitä sekä konei-
den huolto- ja korjaustöitä, voidaan myös 
ulkoistaa ammattilaisten tehtäviksi, joilla on 
erikoistumisen myötä vankempi ammattitai-
to ja mahdollisesti myös asianmukaisemmat 
menetelmät ja välineet työn hoitamiseen. 
Hellstedtin ym. (2012) julkaisuun on koottu 
tietoa maatilarakentamisen turvallisuudesta.

Viimeistään uuden tuotantorakennuksen 
käyttöönottovaiheessa realisoituu työmää-
rän kasvaminen ja sen myötä yrittäjän jaksa-
minen. Tilan tuotannon kasvattaminen jopa 
moninkertaiseksi lähtötilanteesta edellyttää 
suurta muutosta niin tuotantomenetelmis-
sä ja -teknologioissa kuin maatalousyrittäjän 
tavoissa ajatella ja toimia.

Tuotannon kasvaessa kokonaistyömäärä 
yleensä kasvaa, vaikka töitä koneellistetaan 
ja automatisoidaan. Siksi tilan johtamisen, 
töiden organisoinnin ja ajankäytön hallinnan 
merkitys ovat olennaisia maatalousyrittäjän 
jaksamisen kannalta. 

Toimivan tuotantoympäristön suunnitte-
lussa tavoitteena ovat tehokkaat työrutiinit, 
jotka eivät vaaranna maatalousyrittäjien, 
-lomittajien ja -työntekijöiden tai tuotan-
toeläinten hyvinvointia. Suunnittelussa on 
käytävä läpi kaikki tiloissa tehtävät karjan-
hoitotyöt: mitä tehdään, missä työpisteessä, 
miten usein, mistä mihin liikutaan, millä lii-
kutaan, onko alue puhdas vai likainen, mitä 
koneita ja laitteita käytetään, mitä tarvikkei-
ta tarvitaan ja missä tarvikkeet säilytetään.

Pihapiirin suunnittelu
Tuotantorakennuksen toimivuus kytkeytyy 
kiinteästi tuotantopihan ratkaisuihin. Ensim-
mäisiä suunniteltavia asioita on likaisten ja 
puhtaiden reittien pitäminen erillään. Tuo-
tantopihalle ja eläinsuojaan tulevan ja sieltä 
lähtevän liikenteen tarpeet ja vaatimukset 
on mietittävä ja suunniteltava tilankäyttö, 
sijainnit, perustukset ja pintamateriaalit nii-
den mukaan. Pihapiirin suunnittelussa on 
tärkeää ottaa huomioon tulevaisuuden laa-
jentamistarpeet. 

Pihapiiri on todettu maatilan vaarallisim-
maksi paikaksi lapsille. Pihapiiriä onkin tar-

kasteltava myös lapsen silmin: missä on ja 
mihin muodostuu kiinnostavia kiipeily- tai 
leikkipaikkoja. Vaaranpaikat on poistettava, 
jos vain mahdollista. Vaarallisiin paikkoihin 
pääsy on estettävä porteilla, aidoilla tai kai-
teilla. 

Pihavalaistus
Hyvä valaistus helpottaa ja nopeuttaa työn 
tekemistä ja ennen kaikkea parantaa turval-
lisuutta. Pihavalaistusta suunniteltaessa kan-
nattaa miettiä, millä alueilla työskennellään 
toistuvasti ja valoa tarvitaan paljon. 

Taulukko 1. Kotieläintilan tuotantopihan liikenne ja siinä huomioitavia 
asioita.

Toiminto Huomioitavaa

Maidonkeruu • maitoauton reitti ei saa ylittää tilan rehu- tai lantareittejä
• ajoväylän pysyttävä kantavana kaikkina vuodenaikoina
• maitohuoneen oven edustan tulee olla kallistettu ja viemäröity
• hyvä valaistus maitohuoneen edessä
• katolta tippuvat sadevedet ja lumet tulee johtaa pois oven edestä 
• maitoauton päästävä maitohuoneen ovelle suoraan ajamalla tai yhdellä peruutuksella

Eläinten siirrot 
ja kuljetukset

• teurasauto, vasikkavälitys, raatokeräily
• nuorkarjan siirrot eri rakennuksiin
• laidunnus, jaloittelu
• eläinreittien ei tule kulkea ristikkäin puhtaiden rehu- ja maitoreittien kanssa
• eläinten kulkureittien ovenedustat ja lastauspaikat tulee olla kiinteäpohjaisia, helposti 

puhdistettavia ja hyvin valaistuja

Rehuvarastot ja 
ruokintaliikenne

• rehuvarastojen sijoitus lähelle navettaa
• varastojen laajennusvara otettava huomioon
• helppo puhdistettavuus
• selkeät reitit
• selkeät merkinnät eri rehukomponenteille

Lantaliikenne • ajoteiden ja liittymien kestettävä raskaita koneita
• oma liittymä pois talouskeskuksesta, tai voitava puhdistaa ajon jälkeen
• ei saa kulkea ristikkäin puhtaiden reittien kanssa

Henkilöliikenne • muun muassa eläinlääkärin, siementäjän ja tuotantoneuvojan käynteihin varauduttava
• henkilöautoille pysäköintitilaa
• vierailijoille mahdollisuuksien mukaan oma sisäänkäynti navettaan
• turvalliset kulkureitit navetassa, ettei tarvitse kulkea eläinten joukossa

Avonainen lietesäiliö on aidatta-
va ihmisten ja eläinten säiliöön 
putoamisen estämiseksi. Aidan 
korkeuden tulee olla vähintään 
1,5 metriä. Lauta-aidassa lau-
tarako pystysuunnassa saa olla 
enintään 100 mm, ja verkkoaidas-
sa silmäkoko samoin korkeintaan 
100 mm. Kuva: Reetta Palva
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Huoltotilat
Hyvin suunnitelluissa ja käytännöllisissä 
huoltotiloissa työskentely sujuu häiriöittä, 
tehokkaasti ja turvallisesti. Tarkoituksenmu-
kaisissa tiloissa on helppo ylläpitää järjestystä 
ja siisteyttä, mikä osaltaan lisää työturvalli-
suutta ja hygieniaturvallisuutta. Siistit huol-
totilat myös lisäävät työympäristön viihtyi-
syyttä ja parantavat työntekijöiden henkistä 
hyvinvointia ja työssä jaksamista. 

Huoltotiloissa tapahtuvat työtapatur-
mat ovat yleensä liukastumisia ja kompas-
tumisia. Turvallisuutta voidaan parantaa 
karheilla lattiamateriaaleilla, riittävillä kallis-
tuksilla ja suositusten mukaisilla tasoeroilla. 
Siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen on 
helppoa, kun tilassa säilytettäville tavaroille 
on varattu ja nimetty omat säilytyspaikat. 
Kunnollisiin hyllyköihin, kaapistoihin, laati-
kostoihin, työtasoihin ja vastaaviin kannat-
taa investoida. 

Ulko-ovien edustat on suunniteltava huo-
lella, sillä ne ovat usein liukkaita. Ulko-ovelle 
kannattaa rakentaa kunnollinen katos, joka 
estää lumen ja jään kertymisen oven edus-
talle. Kynnyksen pitäminen puhtaana lumes-
ta lisää turvallisuutta. 

Vesi- ja viemäripisteet 
Vesipisteiden tarvetta kannattaa miettiä 
tuotantotilojen toimintojen kautta. Likaiset 
ja märät lattiapinnat aiheuttavat liukastu-
misvaaran. Vesi- ja viemäripisteitä tarvitaan 
siellä, minne kertyy likaa ja kosteutta. Kar-
jarakennuksissa vesipiste ja jalkineiden pe-
supaikka tarvitaan esimerkiksi siellä, missä 
siirrytään likaisista tiloista puhtaisiin tiloihin.  

Vesi- ja viemäripisteiden suunnittelussa 
huomioitavaa:

  oikean muotoiset ja kokoiset lattiakaivot 

Taulukko 2. Huoltotilojen suunnittelussa huomioitavia asioita. 

Tila Huomioitavaa

Yleistä • pysyvät säilytystilat erilaisille tavaroille, laitteille ja varaosille
• ergonomiset työskentelytasot
• turvalliset ja helppohoitoiset pintamateriaalit
• riittävä valaistus

Sosiaalitilat • wc-, peseytymis- ja pukeutumistilat
• työvaatteiden huolto-, säilytys- ja kuivaustilat
• taukotilat
• tautiriskin vähentämiseksi tilan omalle työvoimalle ja ulkopuolisille olisi hyvä tehdä 

erilliset peseytymis- ja pukeutumistilat sekä työvaatteiden säilytystilat

Toimistotilat • eläinten tarkkailu toimistotiloista onnistuu, kun toimistotiloja on korotettu eläintilaan 
verrattuna

• toimistotilan ikkuna kannattaa sijoittaa tuotantopihaan päin, jolloin toimistosta 
pystytään valvomaan pihan tapahtumia

Tekniset tilat Yleisesti
• tilan mitoitus riippuu tarvittavien laitteiden ja koneiden koosta ja määrästä
• eri huoltotehtävien vaatima tilan tarve on otettava huomioon
• mitoituksessa ja sijoituksessa on syytä käyttää sähkösuunnittelijaa
• oma sisäänkäynti
Maitohuone
• lypsykarjatilan tärkein huoltotila
• maitohuoneen ja lypsyaseman tai lypsyrobotin välillä liikutaan paljon, mikä on huomi-

oitava suunnittelussa
• ei saa olla suoraa yhteyttä eläintilaan
• suunniteltava mahdollista laajennusta ajatellen

Varastotilat Yleistä
• säilytystilat sijoitettava keskitetysti, kuitenkin niin, että työpisteissä tarvittavat 

välineet löytyvät läheltä
• työturvallisuuden kannalta on tärkeää, ettei lattioilla säilytetä tavaroita, joihin voi 

kompastua

Riittävä ulkovalaistus edistää sekä 
maatalousyrittäjän että kaikkien 
tilalla työnsä puolesta vierailevien 
työturvallisuutta. Liiketunnistimel-
la varustettu ovivalo ja kamera 
torjuvat tehokkaasti ilman lupaa 
tuotantorakennukseen pyrkiviä. 
Kuva: Janne Karttunen 

Pihavalaistuksen suunnittelu:
  selvitetään yleisimmät pimeän aikana 
käytetyt reitit ja työskentelyalueet

  katuvalotyyppisiä valaisimia 15–20 met-
rin välein, asennuskorkeus 5–8 metriä

  puistovalaisintyylisiä valaisimia 8–12 
metrin välein, asennuskorkeus 3–5 met-
riä

  ovien edustat ja portaat kannattaa va-

laista tarvittaessa erillisellä, liiketunnisti-
mella varustetulla valaisimella

  pihavalaistuksen sytytys esimerkiksi kel-
lo- tai hämäräkytkimellä

  työskentelyalueiden valokatkaisijat olta-
va yleisvalaistuksen piirissä

  valaisinpylväisiin kannattaa asentaa tar-
vittavat pistorasiat
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sekä niiden harkittu sijoitus vähentävät 
tuotantorakennuksen kosteita lattiapin-
toja 

  puhtaan ja likaisen tilan välille tulisi 
suunnitella jalkineiden pesuun soveltu-
via vesi- ja viemärikalusteita 

  hyvä ratkaisu esimerkiksi jalkineiden 
pesupaikan viemäripisteeksi on iso ritilä-
kantinen hiekanerotuskaivo koko kulku-
reitin leveydeltä

  lypsyasemalla vesipiste ja letku on hyvä 
sijoittaa lypsysyvennykseen 

  lypsysyvennykseen ja lypsypaikkojen 
lattiaan on hyvä tehdä ritilällä varustet-
tu avonainen viemärikouru koko lattian 
mitalle siten, että lattiat kallistuvat n. 2 % 
kouruun päin

Lattiat: tasot ja pinnat
Liukastumiset ja siitä aiheutuvat kaatumiset 
ovat yleisiä tapaturmatyyppejä maatalou-
dessa. Kynnykset ja tasoerot rakennuksen 
lattioilla lisäävät kompastumisriskiä. Tuotan-
torakennuksessa kannattaa pyrkiä järjestä-
mään ainakin tärkeimmät toiminnot yhdelle 
tasolle ja välttää turhia kynnyksiä. Välttämät-
tömien tasoerojen välisissä rakenteissa luis-
kat ovat hyvä ratkaisu. Luiskan kaltevuus saa 
olla enimmillään 8 % (1:12,5), mikä tarkoittaa 
20 cm tasoerolla 2,5 metrin pituutta. Sisäti-
loissa luiskat ovat näin ollen melko pienten 
tasoerojen välinen ratkaisu. 

Portaiden askelnousujen ja etenemi-
en suhde määräytyy käyttötarkoituksen 
mukaan siten, että mitoituksesta saadaan 
askelrytmiin sopiva. Mitoitukset ovat eri-

Taulukko 3. Ympäristöministeriön rakennusten käyttöturvallisuudesta 
antaman asetuksen ohje portaan nousun ja etenemän suositeltavista 
mitoista. (Rakennuksen käyttöturvallisuus 2001). 

NOUSU JA ETENEMÄ (mm) Nousu Etenemä

Asuinhuoneesta toiseen kulkua välittävä porras ≤190 ≥250

Muiden varsinaisten käyttötilojen sisäporras yleensä ≤180 ≥270

Kokoontumistilan porras ≤160 ≥300

Katettu tai lämmitetty ulkoporras ≤160 ≥300

Kattamaton ulkoporras ≤130 ≥390

Taulukko 4. Lannan poistossa ja lietesäiliön aitaamisessa huomioitavia 
asioita. 

Lannanpoistossa 
huomioitavaa:

• lannanpoistokone ei saa vahingoittaa navetassa olevia ihmisiä eikä eläimiä
• riittävä määrä hätäpysäyttimiä 
• lannanpoistolaitteiden suojaus järjestettävä siten, etteivät ne pääse käynnisty-

mään huolto-, tarkastus- ja säätötoimenpiteiden aikana
• huolehdittava sähköturvallisuudesta: vikavirtasuojaus ja maadoitukset 
• jos lannanpoisto esim. pienkuormaimella, niin sen sujuva liikkuminen varmistet-

tava (portit, kynnykset)
• lantakaasujen leviäminen lietesäiliön ja karjarakennuksen välillä estettävä  
• kaasujen pääsy navettatilaan navetan lantakanaaleiden kautta estettävä   

Lietesäiliön aitaus: • suoja-aidan silmäkoko korkeintaan 100 mm 
• aidan korkeus maasta mitattuna vähintään 1,5 m 
• aitaverkko vaatii ylä- ja alakiinnityksen 
• lauta-aidassa lautarako pystysuunnassa enintään 100mm 
• suoja‐aidan portti oltava saranoitu ja varustettu lukkosalvalla
• suoja-aidan kunto tarkistettava säännöllisest
• lietesäiliössä oltava tikkaat altaasta pelastautumiseksi

laiset sisä- ja ulkotiloissa (taulukko 3). Ra-
kennusten käyttöturvallisuudesta annetus-
sa asetuksessa on säädetty muun muassa 
portaiden, luiskien, tasanteiden ja kaiteiden 
mitoituksista (Suomen rakentamismäärä-
yskokoelma F2 Rakennuksen käyttöturval-

lisuus 2001). Määräykset koskevat kaikkia 
rakennustyyppejä asuinrakennuksista työ-
paikkarakennuksiin.

Kotieläinrakennuksissa kosteus ja lika te-
kevät lattiapinnoista usein liukkaita. Sekä 
eläintilojen että huoltotilojen kovapintaisten 

Navetalla vierailevien kulkutien katkaisevalla penkillä vaihdetaan 
jalkaan tilan tarjoamat kumisaappaat. Kuva: Janne Karttunen

Navettatoimistossa tulee olla ylipaine, etteivät navetan epäpuhtaudet 
ja tuoksut leviä sinne. Kuva: Janne Karttunen
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noita ja tarkoituksen mukaiset käsittelytilat 
helpottavat työtä ja parantavat työturvalli-
suutta.

Maatilan huoltokirja
Uudesta tuotantorakennuksesta kannattaa 
pitää hyvää huolta. Hyvä ylläpito edellyttää 
ennakointia ja järjestelmällisyyttä. Tulipalon 
varalta on varauduttava. Ajantasainen huol-
tokirja on hyvä apu ylläpidon seurantaan.

Huoltokirjan tarkoituksena on olla kiin-
teistönpitoa tukeva kiinteistökohtainen 
asiakirjakokonaisuus. Huoltokirja sisältää 
suunnittelussa ja rakentamisessa päätetyt 
elinkaaritalouden perusteet, ja se kokoaa 
kiinteistön hoidon, huollon sekä kunnos-
sapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja 
ohjeet.

Huoltokirjassa esitetään hyvän energia-
talouden ja sisäilmaston edellyttämät hoi-
to-, huolto- ja kunnossapitotehtävät sekä 
tehtävät, joilla kiinteistön rakennusosien ja 
laitteiden tavoitteiden mukainen elinkaari 
saavutetaan optimaalisin kustannuksin. Kiin-
teistöä tuntemattoman henkilön pitäisi saa-
da huoltokirjan avulla yleiskuva kiinteistöstä. 
Huoltokirja voi olla käytännössä mappi tai 
tietty asiakirjojen säilytyspaikka, jota täyden-
netään ajan myötä

Eri tilarakennusten huoltokirjat on hy-
vä koota maatilan huoltokansioksi, jolloin 
rakenne saadaan tilan kannalta toimivaksi. 
Kullekin rakennukselle (esim. tuotantora-
kennukset, varastot, viljankuivaamo, kone-
halli, lämpökeskus ja asuinrakennus) on jär-
kevää tehdä oma huoltokirja.

Taulukko 5. Eläinten käsittelyssä huomioitavia asioita.  

Eläinten siirtoreittien 
suunnittelussa huomi-
oitavaa: 

• riittävän tilavat käytävät
• kulku- ja pakoaukot karsina-aitoihin hoitajaa varten
• lukittava etuaita ainakin osalla ruokintapöytää  
• oikein sijoitetut portit eläinten siirtoreitille
• lattiapinnat pitäviksi, tarvittaessa kuviointi  
• siirtoreiteillä mahdollisimman tasainen valaistus
• toimiva ilmanvaihto ja tasainen ilmanvirtaus edistävät sujuvaa siirtotyötä 
• tulipalon varalta ulos johtavat reitit selkeitä ja lyhyitä 
• eläin- ja rehuliikenne eivät risteä
• tuleville ja lähteville eläimille erilliset tilat 

Poikima- ja erottelu-/
sairaskarsinoissa 
huomioitavaa: 

• riittävästi karsinoita:
• poikimakarsinoiden laskennallinen tarve, kun karja poikii:

 –ympäri vuoden: 0,05 x karjakoko, (minimi 0,03 x karjakoko) 
 –pääosin 6 kk:n aikana: 0,09 x karjakoko, (minimi 0,06 x karjakoko)
 –pääosin 4 kk:n aikana: 0,13 x karjakoko, (minimi 0,09 x karjakoko)

• karsinat ovat tarpeeksi isoja: suositus 11 m2 /lehmä
• eläin‐ ja ihmisliikenteen reitti karsinoihin lyhyt ja suora 
• toimiva erotteluliikenne 
• lukittava etuaita
• mahdollisuus kytkeä nauta toimenpiteitä varten esim. etuosasta nivelöidyllä 

parrenerottajalla 
• ei kiinteitä parsikalusteita 
• vähätöinen kuivitus- ja lannanpoistojärjestely 
• tasainen, kynnyksetön lattia
• helppo lypsymahdollisuus
• varautuminen kuolleen eläimen poistoon 

lattioiden on oltava tasaisia ja liukastumista 
estäviä. Sopivilla pintamateriaaleilla ja kuvi-
oinneilla voidaan lisätä kitkaa ja parantaa 
lattiapintojen pitävyyttä.

Eläinten siirrot ja käsittelyt
Karjanhoitotöissä sattuu lukumääräisesti 
eniten työtapaturmia tuotantoeläinten siir-
tojen yhteydessä, ja osa niistä on seurauk-
siltaan hyvin vakavia. Turvallisuutta voidaan 

parantaa oleellisesti, kun tilat rakennetaan 
siirtojen asettamien vaatimusten mukaan. 
Tämä edellyttää eläinten lajinmukaisen 
käyttäytymisen perusteiden tuntemusta. 
Vaaratilanteet vähenevät, kun eläinten liik-
kumista ohjataan ympäristön avulla oikeaan 
suuntaan. 

Lypsykarjassa poikimiset, siemennykset, 
tarkastukset ja eläinten muut hoidot ovat 
päivittäisiä rutiinitöitä. Riittävä määrä karsi-

Hyvin suunnitellut port-
tiratkaisut sujuvoittavat 
lehmäliikennettä ja tekevät 
työskentelystä turvallista. 
Lehmien liikkuessa omatoi-
misesti ajotarve vähentyy. 
Kuva: Janne Karttunen
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Maatilan pelastussuunnitelma

Pelastuslaki velvoittaa omaehtoiseen va-
rautumiseen onnettomuuksien varalle.

Lain mukaan kaikkiin rakennuksiin, jotka 
ovat poistumisturvallisuuden tai pelastus-
toiminnan kannalta tavanomaista vaati-
vampia, on laadittava pelastussuunnitelma. 
Suunnitelma vaaditaan eläinsuojille, jotka 
ovat kokonsa perusteella ympäristöluvan 
piirissä. Ympäristölupa tarvitaan esimer-
kiksi 30 lypsylehmän, 80 lihanaudan, 210 
lihasian tai 60 emakon yksikössä. Suun-
nitelma vaaditaan myös kaikkiin yli 1 500 
m2:n tuotantorakennuksiin. Pelastussuun-
nitelmaa edellytetään myös tuetun raken-
nusinvestoinnin yhteydessä sekä eläinten 
hyvinvointikorvauksessa.

Pelastussuunnitelmien valvonta kuuluu 
paikallisille pelastuslaitoksille ja yleensä 
suunnitelma vaaditaan tuotantorakennuk-
sen palotarkastuksen yhteydessä. 
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Maatilan huoltokansio

Huoltokirja
- Rakennus 1 -

Huoltokirja
- Rakennus 2 -

Huoltokirja
- Rakennus 3 -

Yleisosa

Erityisosa

Liitteet

Maatilan huolto-
kansion muodos-
tava kokonaisuus.

Huoltokirjan tavoitteet
  rakennukseen liittyvän tiedon hallinta ja 
ylläpito:
 - tilojen perustiedot ja huolto-ohjeet 

yhdessä paikassa
 - toteutettujen tarkastusten, huoltojen 

ja korjausten dokumentointi
 - energian ja veden vuosikulutuksen 

seuranta
  taltioidaan ja valvotaan kiinteistön yllä-
pidon tavoitteita, esimerkiksi
 - rakennusosien ja laitteiden käyttöiät, 

kunnossapitojaksot ja kunnossapito-
ohjelma

 - sisäilmaston tavoiteolosuhteet ja oh-
jeelliset toiminta-arvot

  toimivat, viihtyisät, terveelliset ja turval-
liset sisäolosuhteet

  ympäristön huomioon ottavat ratkaisut
  riskien tunnistaminen ja hallinta

Huoltokirjan hyödyt
  kiinteistön hoidon suunnitelmallisuus ja 
ennustettavuus 

  auttaa säilyttämään tärkeät dokumentit 
järjestyksessä

  auttaa seuraamaan rakennusten kehi-
tystä

  auttaa rakennukseen liittyvän tiedon 
siirrossa:
 - lomittajalle / tuuraajalle perustiedot ja 

ohjekirjasto
 - huoltosopimusten teossa
 - kaupanteon yhteydessä seuraajalle

Esimerkki maatilan huoltokirjan 
rakenteesta
Huoltokirjojen sisältö on jaoteltu kahteen 
osioon: yleiseen ja erityiseen. Yleinen osio 
käsittelee rakennuksen perustietoja, raken-
teita ja talotekniikkaa. Erityisosiossa käsi-
tellään esimerkiksi tuotantorakennuksen 
erityisolosuhteita ja tuotantolaitteita. Ku-
vassa on esitetty esimerkki maatilan huol-
tokansiosta.


