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

Viranomaisenyhteystiedot-kaupunki

Diaarimerkintä

17. 03. 2021

Ilmoitus on saapunut

DrTO^-5'///. ÖI.ÖÖ
Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti täyttöohjeen kohtaan "Milloin
toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyä?"
1. ELÄINSUOJA,JOTA ILMOITUSKOSKEE(YSL LIITE4)
Kyseessään
Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta

(vähintään120 vrk ilmoituksen jättämisestä)

Uusi toiminta

Olemassa olevan ympäristöluvansaa- Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta
neen eläinsuojan toiminnan olennainen (vähintään120 vrk ilmoituksen jättämisestä)
2023
muuttaminen
Mitä muutos koskee?

M Muutokset eläinpaikkojen tai lannan määrässä
Tuotantosuunnan vaihtaminen

Lannankäsittelyjärjestelmänvaihtaminen
Muu, mikä?

ll Olemassa olevan eläinsuojan ympäris-

Mitä muutos koskee?

töluvan muuttaminen

ll llmoituspäätöksen saaneen eläinsuojan toiminnan tai sitä koskevien tietojen

Mitä muutos koskee?

muuttaminen

jl Olemassa oleva eläinsuoja, jolla ei ole

Mitä toiminta koskee?

ympäristölupaatai ilmoituspäätöstä
Milloin investointitukihakemus on jätetty?
Yleiskuvaus eläinsuojan toiminnasta ja tiivistelmä ilmoituksessa esitetyistä tiedoista
Broileriemomunituksessa linnut toimitetaan munittamoon sopimuskasvattamoistanoin 19 viikon ikäisinänuorikkoina
kerran vuodessa ja ne ovat munittamassa noin 10 kk. Eränvaihdon yhteydessä munittamo tyhjennetään, lanta siirretään

lantalaan,pelloille taijatkojalostukseen, rakennuspestäänja desinfioidaanuutta eräävarten. Eläintenruokintatapahtuu
täysrehulla. Eränvaihdon yhteydessä tuotantotauko on 1-2 kk.

ll Tiedot on esitetty liitteessä nro

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT
Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi
Hyväanti Oy

Käyntiosoite
Sarmaistentie 601

6045/11. 2020

Postiosoite
23600 Kalanti

Kotipaikka
Uusikaupunki
Puhelinnumero

050 5595922

Y-tunnus/
henkilötunnus

2442774-6
Sähköpostiosoite
antti.pirila@ihalantila.
fl

Ilmoituksen tekijän nimi
Antti Pirilä

Postiosoite
Sannaistentie358, 23600

Puhelinnumero

050 559 59 22

Kalanti

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin ilmoituksen tekijä)

Postiosoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite
antti.pirila@ihalantila.
fl
Sähköpostiosoite

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
Sannaistentie358, 23600 Kalanti

Tiedot on esitetty liitteessä nro

3. ELÄINSUOJANYHTEYSTIEDOT,SIJAINTIJATIEDOTKAAVOITUKSESTA
Eläinsuojan /tilan nimi
HyväantiOy

Sijaintipaikka (kunta, kylä)

Kiinteistötunnus

Uusikaupunki., Sannainen

895-471-1-63

Käyntiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Sannaistentie 601

23600 Kalanti

050 559 59 22

Kiinteistön omistaja

Puhelinnumero

Anttija Mervi Pirilä

050 559 59 22

Sähköpostiosoite
antti.pirila@ihalantila.fi

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omis-

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

taja)

050 559 59 22

antti.pirila@ihalantila.fi

Hyväanti Oy

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset
895060224

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

biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi

ll lannoitteiden valmistus

ll
ll
ll
ll
ll

munapakkaamo
hautomo
rehusekoittamo
raatojen tai lannanpolttolaitos
muu, mikä?

Jos kiinteistöilläsijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:

Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-iasokoordinaatistossa
6760011 pohjoinen (N)

200910itä(E)
Alueen kaavoitustilanne

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

Q Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro
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4. TIEDOTELÄINSUOJANNYKYISESTÄYMPÄRISTÖLUVASTA
SEKÄMUISTAYMPÄRISTÖNSUOJELUA
KOSKEVISTALUVISTA,SOPIMUKSISTA,PÄÄTÖKSISTÄ
JA ILMOITUKSISTA
Myöntämispäivämäärä
18. 11. 2008

Ympäristölupa

Viranomainen/taho

Lain-voimainen

Vireillä

Uudenkaupunginympäristölautakunta

a

llmoituspäätös

D

Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)

D

Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)

a

Lupajätevedenjohtamiseksi ojaan tai
maahan (vesilaki)
Sopimus yleiseen tai toisen viemäriin
liittymisestä (vesihuoltolaki)

D
D

YVA-lain mukainen arviointi

D

Natura-arviointi yms.

D

VHaO:n ja KHO:n ratkaisut

D

D
D

Rakennuslupa

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

ll ilmoituspäätös
ll ympäristölupa
sijoituslupa/sijoituspaikkalupa
muu, mikä?

ll Tiedot on esitetty liitteessä nro
5. TIEDOT ELÄINSUOJANENIMMÄISELÄINPAIKOISTA,JALOITTELUALUEIDEN, SÄÄNSUOJIENSEKÄRUOKINTA.JA JUOTTOPAIKKOJENRAKENTEISTA
Erittely eläinlajeista, -paikoistaja niiden ikäjakaumistailmoitetaan liitteellä 6045a eläinsuojataulukot.
Jaloittelualueet, säänsuojat sekä ruokinta-ja juottopaikat
Käytössäon

ll ulkotarha
l] jaloittelualue
Jaloittelualue / ulkotarhan säänsuoja
on tarkoitettu

eläimelle

käytetäänvuodessa
kokonaispinta-ala

vrk
m2

m2 /

katettu osuus

%

Jaloittelualueen / ulkotarhan säänsuojan tiivispohjaisen ja muun alueen pohjamateriaalit ja pinta-alat
asfaltti

m"

betoni m

l] vaihtopohja
muu, mikä?

Lanta poistetaan

m2

m2
kertaa viikossa

Selostus jaloittelualueelta / säänsuojastapoistetun lannan varastoinnista
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Selostus jaloittelualueen valumavesien käsittelystä
Ruokinta- tai juottopaikka sijaitsee
ulkotarhassa

l] jaloittelualueella
Pysyväruokinta- tai juottopaikka on

katettu
D kyllä D ei
tiivispohjainen D kyllä Q ei
l Tiedot on esitetty liitteessä nro 6045a
6. TIEDOTELÄINSUOJANVAIKUTUSALUEELLASIJAITSEVASTAASUTUKSESTAJA MUISTA LUVAN-TAI
ILMOITUKSENVARAISISTAELÄINSUOJISTA

Eläinsuojan vaikutusalueella tarkoitetaan vähintään600 metrin vyöhykettä eläinsuojasta, lannan varastointitilasta
tai eläintenjaloittelualueesta ympäröiviinkohteisiin.Tiedot merkitäänmyösrakentamattomien kiinteistöjenosalta.
Kohde

Kohteen nimi, kiinteistötunnus tai

Eläinsuojaja
saansuoja

Lannanja pakkaamättämänorgaani-

Jaloittelualue

sen lannoitevalmisteen varastointitila

käyntiosoite
Etäisyydet (m)

Etäisyydet (m)

Etäisyydet(m)

Etäisyydet(m)

Etäisyydet(m)

Etäisyydet(m)

Vapaa-ajan kiinteistö

Etäisyydet(m)

Etäisyydet(m)

Etäisyydet (m)

Muu kiinteistö (koulu,
päiväkoti, sairaala,

Etäisyydet(m)

Etäisyydet(m)

Etäisyydet(m)

Asuinkiinteistöt

(omat)
Asuinkiinteistöt

(muiden)

kirkko tms.)

Tiedot eläinsuojanvaikutusalueella sijaitsevista muista eläinsuojista

^| Tiedot on esitetty liitteessä nro 6a,6b,6c,6d
7. ELÄINSUOJANVÄHIMMÄISETÄISYYSVAATIMUKSETHAJUN PERUSTEELLA HÄIRIINTYVIINKOHTEISIIN
Ilmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etäisyysvaatimus hajun perusteella häiriintyviin kohteisiin. Taulukon perus-

teella huomioidut hajupäästövähennystekniikatlyhentäväteläinsuojanvähimmäisetäisyyttälähimpäänhäiriintyvään
kohteeseen. Toiminnanharjoittajasitoutuu käyttämäänvalittuja päästövähennystekniikoita,joiden tulee olla rakennettuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.
Eläinyksikkömäärä(kpl)

Etäisyysvaatimus(m)

Häiriintyvä kohde

40000

200 m

895-471-1-48

Etäisyysvaatimus
täyttyy

kyllä

ei

D kyllä

ei

kyllä D ei
Mikälietäisyysvaatimusei täyty, on eläinsuojanlaajennuksenosalta mahdollista hakeavähimmäisetäisyydestä
poikkeamista. Poikkeamisenmahdollisuudenratkaiseeviranomainen. Laajennusosansijoittaminen etäisyysvaatimusta lähemmäsedellyttää,että häiriintyvällekohteelle ei aiheuduhuomattavaahajuhaittaa,eikäeläinsuojanlaajennusosalla ole kiinteistöllä muuta vähimmäisetäisyyden täyttävää sijoituspaikkaa. Poikkeamista haetaan liitelomakkeella.
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8. VESIEN-JA LUONNONSUOJELUNKANNALTAHÄIRIÖLLE
ALTTIIT KOHTEET
Ilmoitetaan vesien-ja luonnonsuojelun kannalta häiriölle alttiiden kohteiden etäisyydet rakennusten tai muiden häiriintyvien kohteiden ulkoreunoista.
Kohde

Eläinsuojatai
säänsuoja

Lannanja pakkaamattoman orgaani-

Jaloittelualue

lUlkotarhan

lpysyvä ruokinta[ja juottopaikka

sen lannoitevalmisteen varastointitila

Sijainti tärkeällätai muulla
vedenhankintakäyttöönsoveltuvalla pohjavesialu-

kyllä D ei

kyllä 1X1 ei

kyllä |_| ei

eella

Etäisyystalousvesikaivoon

kyllä |_| ei

D kyllä

ei

D kyllä D ei

kyllä ll ei

D kyllä D ei

D kyllä D ei

kyllä

ei

D kyllä D ei

D kyllE

ei

D kyllä

ei

D kyllä

ei

D kyllä D ei

ei

D kyllä

el

D kyllä

ei

D kyllä D ei

el

D kyllä D ei

kyllä ll ei

tai -lähteeseen vähintään
50 m

Etäisyysvesistöönvähin-

kyllä

tään 50 m

el

Etäisyysvaltaojaan tai noroon vähintään25 m

Sijainti Natura 2000-alueen
läheisyydessä
Sijainti muun luonnonsuojelualueen läheisyydessä

D kyllä

Sijainti tulva-alueella

D kyllä

kyllä |Z]

ei

kyllä K)

ei

Jokin muu häiriintyvä

kyllä |^ ei

kohde, esim. muinaismuisto

kyllä ^| ei

D kyllä

ei

D kyllä D ei

Tiedot on esitetty liitteessä nro

9. LANNAN KÄSITTELYJA VARASTOINTI
9. 1 Lannan käsittely

Eri lannankäsittelymenetelmien piirissäolevien eläinpaikkojenmäärät,lannan käsittelyjävarastointi ilmoitetaan eläinsuojarakennuksittain liitteellä 6045a eläinsuojataulukot.
9. 2 Laiduntaminen
Mitä eläimiä laidunnetaan?
Eläimiälaidunnetaan

kuukautta/vuorokautta vuodessa

Eläimetovat öisin sisällä [_| kyllä |_| ei

Laitumet tai osa niistärajoittuu vesistöön ll kyllä ll ei
Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? [_[ kyllä |_| ei
Tiedot on esitetty liitteessä nro 6045a

10. SUUNNITELMA LANNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ
Levitykseen käytettävä peltoala yhteensä 415 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa
ha,
vuokrapeltoa
ha,
sopimuspeltoa 415 ha
6045/11. 2020

Onkolannanlevitykseen käytettävääpeltoa 1-ja2-luokan pohjavesialueella? Q kyllä^ ei
Pohjavesialueillaon lannan levitykseen käytettävääpeltoa

ha, lohkonumerot

Pohjavesialueilla sijaitseville pelloille on tarkoitus levittää
nestemäisiälantoja tai lannoitevalmisteita
kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaajatkokäsiteltäväksitilan ulkopuolelle? [X] kyllä,toimituspaikka BiolanOy Q ei
Luovutettavan lannan määrä: 1400 m3/vja

t/v

Palautuuko käsiteltyälantaa oman tilan pelloille levitettäväksi? |_| kyllä PO ei
Kuinka paljon?

m3/vja

t/v

Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita?

kyllä, muuta lantaa

m3/vja

Vv

ll kyllä, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevatmisteita

m3/v ja

t/v

ei

Poltetaanko lantaa tilalla? Q kyllä |K! ei
Poltettavan lannan määrä
Kattilan polttoaineteho

Vv

m3/v ja
MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka
käytetään lannoitteena omilla pelloilla |_J kyllä |_| ei

luovutetaan tai myydään tilan ulkopuolelle ll kyllä ll ei
Tiedot on esitetty liitteessä nro 9

11. ELÄINSUOJANJÄTE-JA HULEVESIENKÄSITTELY
Tiedot jätevesistä
Jätevesien alkuperä

Jätevesimäärä

Mihin jätevedet johdetaan ja/tai miten

(m3/v)

ne käsitellään?1»

Muut mahdolliset pesuvedet
Sosiaalitilojen WC-vedet

40
5

umpisäiliö100m3 / oma peltolevitys
umpisäiliö20m3 / oma kalkkistabilointija
peltolevitys

Maitohuoneenjätevedet

1>Umpisäiliöstä tulee ilmoittaa säiliön tilavuus (m3) sekä säiliöntyhjentäminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoitetaan lukumäärä.Vesien käsittely (kemikalointi, suodatus tms. ) kuvataan tarkemmin liitteellä.
Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistön läheisyydessä)
Minkälaisia pinnoitettuja piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. päällystetyt
eläinten kulkuväylätja säilörehupaalienkäsittelyalue)?
Mihin näiden alueiden hulevedet johdetaan?

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoilta valuvat vedet) johdetaan?
maaperään

[_] ojaan
6045/11. 2020

[__] muualle, mihin?

[] Tiedot on esitetty liitteessä nro
12. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄJA JÄTEHUOLLOSTA
Jätelaji

Arvioitu

määrä (kg/a)

Käsittely, säilytys ja jatkotoimituspaikka

Tavanomaisetjätteet
Sekajäte

1000kg/a

Jätehuolto M. Helistölä

Maatalouden muovit
Muu, mikä?

Vaaralliset jätteet
Jäteöljyt
Muut öljyiset jätteet (trasselit,
suodattimet yms.)
Liuotinjäte
Akut ja paristot

l kg/a

Oma toimitus ong.jätekeräykseen

Loisteputket

15 kg/a

Oma toimitus ong.jätekeräykseen

Käsitelty puu
Pilaantuneet rehut
Muu, mikä?

Muut jätteet, mitkä?
Tiedot vaarallisten jätteiden kirjanpidosta

Vaarallisten jätteiden varastointitila on
lukittava
katettu

tiivispohjainen
Vaarallisetjätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintäänkerran vuodessa
Hedot itsestään kuolleiden eläinten varastoinnista ja hävityksestätilalla
Varastointi kyhnävarastossaja Honkajoki Oy:n nouto tilauksesta

Tiedot on esitetty liitteessä nro

13. POLTTOAINE-JA ÖLJYSÄILIÖT
Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot.
Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on 1, 5 m3

6045/11. 2020

Säiliöon varustettu

C>7|suoja-altaalla, tilavuus 1,5 m3
katoksella

03 lukituksella
ylitäytönestimellä

ll laponestolaitteella

l12-vaippasäiliöllä
Tiedot polttoainesäiliönalustasta
maapohja
betonilaatta
muu, mikä?

Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä

litraa, jotka säilytetään

Tilalla on muita öljytuotteita enintään

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm)
13.2.2019
Lisätietoja

ll Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro
14. MUIDENKÄYTETTÄVIENAINEIDENJA KEMIKAALIENKULUTUSSEKÄVARASTOINTI
Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot.

15. TIEDOTMAATILANVEDENHANKINNASTAJA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ

Oma kaivo [>7| kyllä Q ei
Kunnan vesijohtoverkosto

kyllä

ei

Vedenkulutus 10 m3/vrk

Maidon, eläinten lannanja rehujen kuljetusten määrät0,6 kertaa/vrk

[] Tiedot on esitetty liitteessä nro
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISENTEKNIIKAN SOVELTAMISESTA
(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittelyjälevitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävättoimenpiteet)
Munittamassapyritäänjatkuvastikäyttämäänalanparastakäyttökelpoistatekniikkaa.

[l Tiedot on esitetty liitteessä nro
17. ARVIO TOIMINTAAN Lim-YVISTÄRISKEISTÄ,ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSISUUNNITELLUISTA
TOIMISTASEKÄTOIMISTAHÄIRIÖTILANTEISSA

Tilalla on palo-ja pelastussuunnitelma ^ kyllä ll ei
Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta
Munittaman olosuhdehallintaja olosuhdeoptimointi perustuu automatiikkaan. Häiriötilanteita varten on

hälytysjärjestelmä ja varavoimajärjestehnä. Tilalla on pelastussuunnitelma laadittuna.
Tiedot on esitetty liitteessä nro
6045/11. 2020

18. ARVIOTOIMINNANPÄÄSTÖISTÄ
JA VAIKUTUKSISTAYMPÄRISTÖÖN

Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä(esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöönja maaperään), nii-

den vaikutuksista ympäristöönsekä toimenpiteistä päästöjenvähentämiseksi
Toiminnasta syntyy em. päästöjä10 pv/ vuodessalannankäsittelynyhteydessä

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen
tiiveys, polttoainesäiliöidenkunto, talousvesikaivojenja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmientoimivuus)
Toiminnan ja ympäristövaikutusten tarkkailu on osapäivittäistätoimintaa sekäperustarkastukset vuosihuoltojen
yhteydessä.

ll Tiedot on esitetty liitteessä nro
19. ILMOITUKSEENLIITETTÄVÄTTIEDOT

[3 1.Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000

[X] 2. Asemapiirros 1:500tai 1:1 000
3.Pohja-ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloittelualueista

ll 4. Maaperäselvitys(jos lantavarasto sijaitseepohjavesialueella sekäainakalvoaltaiden osalta)
5.Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot

1X1 6.Luetteloja karttaeläinsuojannaapureistaja muistavaikutusalueen kohteistayhteystietoineen (omistajan
ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus)

ll 7.Kopioviimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä(jos ilmoituksen käsittelee eri viranomainen)
8.Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole
omassa omistuksessa

9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen

l110. Jätevesien käsittelysuunnitelma
11. 6045a eläinsuojataulukot
12. 6045b vähimmäisetäisyydestäpoikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS
Paikkaja päivämäärä
Kalanti 17. 3. 2021

Allekirjoitus (tarvittaessa)
Antti Pirilä

Nimen selvennys

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

6045/11. 2020

Hyväanti Oy

RAKENNUSKARTTASIIPIKARJATALOUS

Sannaistentie 601

23600 Kalanti

15. 3. 2021

^

Hyväanti Oy suunniteltu kanala

Kanala 3 -sijaintikartta

o

1:20 000

Lantalat - sijaintikartta

o

1:20000
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Liite eläinsuojien ilmoituslomakkeeseen 6045

VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄPOIKKEAMINEN

Ilmoituksen käsittelevä viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, onko eläinsuojan laajennusosa
mahdollista sijoittaa vähimmäisetäisyyttä lähemmäs häiriintyvää kohdetta. Edellytyksenä on, että
häiriintyvälle kohteelle ei saa aiheutua huomattavaa hajuhaittaaja että eläinsuojan laajennusosaa
ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalle vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle. Häiriintyvälle kohteelle aiheutuvan hajuhaitan arvioinnissa voidaan huomioida paikalliset olosuhteet ja hajuhaittoja ehkäisevättoimenpiteet.
Kuvaus kiinteistöllä sijaitsevista vaihtoehtoisista vähimmäisetäisyydet täyttävistä sijoituspaikoista eläinsuojalleja lantalalle
Kiinteistölläei ole vaihtehtoisiasijoituspaikkojarakennukselleja piha-alueille. Esitettyäsijaintiapidetäänparhaiten
soveltuvana. Nykyistäpiha-aluettahyödyntäenesitetyn rakennusalueenvaikutukset ovat olemassaolevaanympäristöön vähimmät mahdolliset. Kiinteistölle ei olla sijoittamassa lantalaa.

Miksi eläinsuojaa tai lantalaa ei voi sijoittaa kyseisille paikoille?
Rakennus tulee sijaita nykyisten rehusiilojen ja munanpakkaamon yhteydessä palomääräykset huomioiden. Tämä

tarkoittaa ettärakennukset tulee olla yhdistettävissäkäytävällänykyisen rakennuksenpuolivälistä.
Kuvaus eläinsuojanja lannan varastointitilan laajennusosan vähimmäisetäisyydestäpoikkeavasta sijoituspaikasta ja etäisyys (m) lähimpäänhäiriintyväänkohteeseen:
Sijoituspaikkasijaitsee nykyisenkanalanvieressä. Etäisyyshäiriintyväänkohteeseenpieneneenykyisestä44 metriä,
ollen tämänjälkeen 129 metriä.
Miten estetään huomattava hajuhaitta häiriintyvässäkohteessa (hajun leviämistävähentävättoimenpiteet
ja tekniikat)?
Kiinteistölläei sijaitse lantalaaja tuotannosta itsestäänei aiheuduhuomattavaahajuhaittaa.Kohteidenvälissäsäilytetäänmetsä. Kanalanviereen tulee suojavallija havupuuistutukset. Lannankuormausalueitaei sijoiteta kohti häiriintyvää kohdetta. Muutos todennettavissa olevaan nykytilanteeseen on vähäinen.
Mitkä paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, ettei vähimmäisetäisyydestäpoikkeamisesta aiheudu
häiriintyvässäkohteessa huomattavaa hajuhaittaa?
Välissä on metsääja maisemoitu suojavalli.

Asemapiirrokseen merkitääneläinsuojanja lannan varastointitilan vaihtoehtoiset sijoituspaikat kiinteistöllä.
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