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KUULUTUS 
Ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen eläinsuojan ilmoitusmenettelyhakemus, 
uusi eläinsuoja (Dnro 16/2020) 

 
Kuulutuksen julkaisupäivä 
 9.12.2020 
 
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä 
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.12.2020. 

 
Hakija 
 Ringa Halonen 
 
Asia 
 Eläinsuojan ilmoitusmenettelyhakemus kiinteistöllä Otra-Aho 921-403-3-165, Vesanto 
 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Hakija on jättänyt ympäristölautakunnalle ilmoituksen, joka koskee uuden eläinsuojan 
rakentamista Vesannon kunnan Närhilän kylässä sijaitsevalle kiinteistölle 921-403-3-
165 osoitteessa Närhinsaarentie 59. 
 
Hakijalla on nykyisellään yhteensä 80 uuhta kahdessa eri eläinsuojassa. Toimintaa 
on tarkoitus laajentaa rakentamalla tilalle uusi eläinsuoja, jossa on jatkossa 540 
uuhipaikkaa karitsoineen. Tilan päätuotantosuuntana on karitsanlihan tuotanto.  
 
Uusi rakennettava kylmä eläinsuoja on pohjapinta-alaltaan 1350 m2. Rakennuksen 
pohja on asfalttia ja rakennuksen ympärille perustetaan asfalttipiha. Lampaat ovat 
kestokuivikepohjalla, joka tyhjennetään kerran vuodessa suoraan peltolohkoille. 
Kuivitetun alueen pinta-ala on 1080 m2 ja kuivikemateriaalina on olki.  
 
Lannanlevitykseen on käytettävissä peltoalaa yhteensä 110,05 ha, josta omaa on 
14,66 ha, vuokrapeltoa 18,44 ha ja sopimuspeltoa 77,05 ha. Pellot eivät sijaitse 
pohjavesialueella. Pilaantuneet rehut kompostoidaan tarvittaessa tilalla sijaitsevassa 
laakasiilossa. Kompostoitunut rehu levitetään kuivikelannan kanssa suoraan peltoon. 
Lampaat laiduntavat noin 5 kuukautta vuodessa pääasiassa tilakeskuksen ympärillä 
olevilla peltolohkoilla.  

  
Ympäristölautakunta tekee hakemuksen johdosta ympäristönsuojelulain mukaisen 
ilmoitusmenettelypäätöksen. 

 
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 

Kuulutus ja lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä 9.12.2020–14.1.2021 välisen ajan 
Vesannon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www-osoitteessa www.vesanto.fi.  
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Muistutukset ja mielipiteet 
Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset), voivat tehdä kirjallisen 
muistutuksen hakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus 
ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Kirjelmässä pitää mainita yksilöidyt 
vaatimukset sekä niiden perusteet, muistuttajan nimi, osoite, mahdollinen 
sähköpostiosoite, puhelinnumero, kiinteistön nimi ja rekisterinumero, kylä ja kunta, 
hakijan ja toiminnan nimi sekä hakemuksen diaarinumero (Dnro 16/2020). 

 
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kuulutusaikana, viimeistään 
14.1.2021 mennessä Nilakan ympäristölautakunnalle, postiosoite PL 14, 72601  
Keitele ja käyntiosoite Laituritie 1, 72600 Keitele tai sähköpostitse keitele@keitele.fi. 
 

Tiedoksianto muille haltijoille 
Kiinteistön omistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

 
Lisätietoja antaa  

Ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Tuomainen,  
puh. 044 7499 322, s-posti johanna.tuomainen@tervo.fi. 
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