
    
KUULUTUS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 115 a §:n MUKAISESTA ELÄINSUOJAN ILMOITUKSESTA / 
JOKITALO VEIKKO JA IRINA, PUISTOLA 746-405-16-61     
 
 
Jokitalo Veikko ja Irina ovat jättäneet Sievin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 
115 a § mukaisen ilmoituksen uuden pihattonavetan ja komponenttivaraston rakentamiselle Sievin kunnan 
Kiiskilän kylässä tilalle Puistola Rn:o 16:61. Lisäksi ilmoittaja hakee lupaa vähimmäisetäisyydestä 
poikkeamiseen. Toiminnalla on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, joka on myönnetty 28.10.2016.  

 
Toiminta sijaitsee kaavoittamattomalla haja-asutusalueella. Rakennuspaikan läheisyydessä ei ole erityisiä 
suojelukohteita eikä rakennuspaikka tai lannan levittämiseen käytettävät peltolohkot sijaitse pohjavesialueella. 
Lähin vesistö on noin 300 metrin etäisyydellä virtaava Vääräjoki. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 95 metrin 
etäisyydellä uudesta pihattonavetasta etelään. Uusi pihattonavetta sijoittuu lähimmän naapurin 
asuinrakennuksen ja uuden komponenttivaraston väliin. 

 
Uuteen pihattonavettaan tulee tilat 20 lypsylehmälle sekä 22 hieholle (12-24 kk). Loput eläimet sijoitetaan 
vanhaan olemassa olevaan navettarakennukseen. Laajennuksen myötä tilalla on paikat yhteensä 105 
lypsylehmälle, 22 hieholle (12-24 kk), 11 vasikalle (6-12kk) ja 20 alle 6 kuukauden ikäiselle vasikalle. 
Eläinyksikkömääräksi muodostuu 1 293,4 ey, jolloin vähimmäisetäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen 
tulisi olla 300 metriä, jos lietelantala muodostaa pinnalleen kuivan kuorikerroksen. 

 
Ilmoituksen mukaan tilalla on käytettävissä lietesäiliötilavuutta yhteensä 3 450 m3. Maitohuoneen jätevesiä 
syntyy vuodessa yhteensä 318 m3 ja ne johdetaan lietesäiliöön. Kaikki tilalla syntyvä lanta käytetään 
lannoitteena pellolla. Tilalla on käytössä 100 m3 kuivalantala. Uuden pihattonavetan 
lannankäsittelyjärjestelmänä on lietelanta. Tilalla on lannan levittämiseen käytettävissä olevaa peltopinta-alaa 
yhteensä 159 ha, josta omaa 44 ha ja vuokrapeltoa 115 ha. 
 
Ilmoitusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 11.2. – 19.3.2020 Sievin kunnan verkkosivuilla sekä Sievin 
kunnantalolla teknisessä toimistossa, ympäristösihteerin työhuoneessa osoitteessa Haikolantie 16, 85410 
Sievi. Ilmoituksen johdosta on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen 
tekemiseen, sekä muilla henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Ilmoitusta koskevat kirjalliset 
muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 19.3.2020 mennessä osoitteeseen: Sievin kunta, Ympäristölautakunta, 
Haikolantie 16, 85410 Sievi. 

 
Ilmoitusasiakirjat on julkaistu Sievin kunnan verkkosivuilla 11.2.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisen ajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa vs. ympäristösihteeri 
Tiina Alakoski, puh. 044 4883 266. 
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