VIREILLÄOLOKUULUTUS
19.11.2018

TUUDno-2018-771

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava Mika ja Nina Kaipiaisen ympäristölupahakemus:
KAIPIAINEN MIKA JA NINA, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS ELÄINSUOJAN TOIMINNAN OLENNAISELLE MUUTTAMISELLE, MÄNTSÄLÄ
Hakija:

Kaipiainen Mika ja Nina

Paikka:

Mäntsälän kunnassa sijaitsevat kiinteistöt 505-409-5-1627 ja 505-407-1-21 (os.
Mettiöntie 136, 04660 Numminen). Toiminnan sijainti on osoitettu karttaliitteessä.

Toiminta:

Eläinsuojan toiminnalle on Mäntsälän kunnan ympäristölautakunnan 30.5.2002 §
130 myöntämä ympäristölupa. Ympäristölupa mahdollistaa tilan olemassa oleviin
eläinsuojiin sijoitettavan enintään 120 lihanautaa ja 60 alle 6 kuukauden ikäistä
nautaa. Tilalla on nykyisessä tilanteessa eläinpaikkoja 60 sonnille (12-24 kk), 60
sonnivasikalle (6-12 kk) ja 60 vasikalle (< 6kk).
Tilalle on tarkoitus rakentaa uusi lihanautojen pihattonavetta ja kokonaistilavuudeltaan 1850 m3:n suuruinen lietesäiliö sekä remontoida jo olemassa olevat eläintilat. Laajennuksen jälkeen tilalla tulee olemaan eläinpaikkoja 120 sonnille (1224 kk), 140 sonnivasikalle (6-12 kk) ja 120 vasikalle (< 6kk). Naudanlihaa tuotetaan
noin 90 000 kg vuodessa.
Tilan lannankäsittelymenetelminä tulee olemaan lietelanta ja kuivikelanta. Uuden
pihattonavetan lannankäsittelymenetelmänä tulee olemaan lietelanta ja navetan
lähettyville tullaan rakentamaan kokonaistilavuudeltaan 1850 m3:n suuruinen lietesäiliö. Vanhoissa nautakasvattamoissa on kuivalantajärjestelmät ja karsinoiden
kuivatukseen käytetään turvetta ja/tai olkea. Tilan olemassa olevia kuivalantaloita
(685 m3, 600 m3 ja 2 x 308 m3) ja eläinsuojien kuivikepohjia käytetään kuivalannan
varastointiin. Lannan levitykseen käytettävissä olevaa peltoalaa on 226 ha.
Eläinsuojatoiminnalle tavanomainen päästö ympäristöön on haju. Syntyviä hajuja
pyritään vähentämään kattamalla kuivalantalat ja käyttämällä kuivikkeena turvetta. Lietesäiliön täyttö tulee tapahtumaan alakautta, joka myös vähentää hajua.
Haittoja pyritään minimoimaan hyvän maatalouskäytännön mukaisesti. Kuivalanta
mullataan välittömästi levityksen jälkeen ja liete sijoitetaan kasvustoon. Kulkuväylät suolataan tarvittaessa pölyn ehkäisemiseksi.
Tämä vireilläolokuulutus pidetään 23.11.2018 – 18.1.2019 välisen ajan nähtävillä
Mäntsälän ja Tuusulan kunnan ilmoitustauluilla (os. Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ ja Hyryläntie 16 04300 TUUSULA).

POSTIOSOITE: KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS, PL 60, 04301 TUUSULA;
KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNKATU 8 C, TUUSULA
PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 3487 3220; WWW.KESKIUUDENMAANYMPARISTOKESKUS.FI
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
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Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Mäntsälän kunnantalon palvelupiste Vinkissä
(Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ) ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 TUUSULA) virastojen aukioloaikoina ajalla 23.11.2018 –
18.1.2019.
Muistutukset ja mielipiteet:
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus
ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 18.1.2019 mennessä osoitteeseen:
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus,
PL 60,
04301 Tuusula
tai
s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi
viite: TUUDno-2018-771
Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määräajassa jätetä.
Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
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Lupahakemusta koskevan eläintilan viitteellinen sijainti:

