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Kuulutus

Ympäristölupahakemus

Hakija
Luhtala Mikko

Asia
Broilerikasvattamon toiminnan laajentaminen ja ympäristöluvan tarkistami-
nen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Koski Tl

Hakemuksen mukainen toiminta
Tilalla on lainvoimainen lupa 81 000 broilerin kasvattamolle, mutta kasva-
tettava broilerimäärä on ollut 60 000. Ympäristölupaa haetaan uudelle
78 000 broilerin kasvattamorakennukselle ja samalla käytöstä poistuu yksi
vanha kasvattamorakennus. Laajennuksen jälkeen tilalla on paikat yhteen-
sä 122 000 broilerille. Lisäksi olemassa olevan lantalan vieressä sijaitseva
hakevarasto muutetaan lantavarastoksi.

Broilereiden kuivikkeena käytetään kuiviketurvetta. Lanta kuormataan kas-
vatuserän päätyttyä kärryyn ja ajetaan kahden kilometrin päässä sijaitse-
vaan lantavarastoon. Lanta levitetään tarkkuuslevittimellä pelloille keväällä
ja syksyllä.
Kasvattamosta syntyvät pesuvedet johdetaan umpisäiliöihin ja levitetään
pellolle. WC:n jätevedet viedään urakoitsijan toimesta kunnan jätevesien
puhdistuslaitokselle.
Kasvattamossa on alipaineilmastointi. Kasvattamossa olevaa pölyä sido-
taan korkeapainesumutuksella.
Tilalla poltetaan itsestään kuolleet broileri kolmessa eri polttolaitoksessa.
Kaikki kasvattamossa käytettävä vesi otetaan kunnanvesijohtoverkosta ja
varalle tullaan rakentamaan porakaivo.

Toiminnan sijainti
Kosken Tl kunnassa kiinteistöillä Selkä 284-413-1-51 ja Taipale 284-413-1-
48 osoitteessa Koskentie 349.
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.5. – 24.6.2019 Koski TI kunnan il-
moitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavis-
sa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Koski TI kun-
nanvirastossa (Härkätie 5).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/9334/2019.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.6.2019 ensisi-
jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1604687
http://www.avi.fi/muistutus
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