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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Juha ja Suvi
Luhtaselle ympäristöluvan lypsykarjanavetan laajentamiselle
27.12.2012 Kurikan kaupungin (entisen Jalasjärven kunnan) Hirvijär-
ven kylään tiloille Luhtanen RN:o 3:100 ja Koivikko RN:o 3:135.
Ympäristönsuojeluasetuksen muutoksen johdosta (2015/449) eläin-
suojien toimivaltarajat muuttuivat ja tilan ympäristölupa siirrettiin
ELY-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvotta-
vaksi.

Lupa on myönnetty eläinsuojalle siten, että kokonaiseläinmäärä on 74
lypsylehmää, 56 hiehoa (30 kpl yli 12 kk, 26 kpl 6-12 kk) ja 24 vasik-
kaa (alle 6 kk).

Juha ja Suvi Luhtanen ovat toimittaneet Kurikan kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen
pyynnön ympäristöluvan selventämiseksi. Eläinsuojan toimintaa on
suunniteltu muuttaa siten, että ympäristöluvassa olevat hiehot korvat-
taisiin pääosin lypsykarjalla. Olemassa olevan navetan eläinyksikkö-
määrä on 1048,4 ja muutoksen jälkeen se olisi 1104,5.

Rakennusta ei muutettaisi ulkoapäin. 20.2.2017 Päivitetyn pohjapii-
rustuksen mukaan pihattorakennuksen sisällä tilat muutettaisiin siten,
että siellä olisi tilat 96 lypsylehmälle ja 5 ternivasikalle. 8 hieholle
(tiineitä n. 22-25 kk) ja nuorkarjalle 16 (< 6 kk) on tilat tilan vanhassa
navetassa. Navetat toimivat lietelannalla. Pihaton poikimakarsina, ter-
nivasikkaosasto ja vanhan navetan nuorkarjaosasto toimivat kuivike-
pohjalla ja osaritiläpohjalla. Rakennuksen sisälle rakennetaan myös
uusi lypsyasema.

Toiminnasta syntyy eläinmäärän muutoksen jälkeen lietelantaa 3 057
m3. Uusia lantaloita ei rakenneta. Vanhassa luvassa edellytetään liete-
tilavuutta yhteensä 3 083 m³. Tilalla on lietesäiliötilavuutta toimin-
nanharjoittajan mukaan kuiluineen 3 400 m3. Lannanlevitysalaa vaa-
ditaan olemassa olevassa ympäristöluvassa 74 ha, muutoksen jälkeen
tarvittava ala on 77,6 ha.

Lisätietoja: Vs. ympäristösihteeri Tia Lummi, 040 534 3655,
tia.lummi@kurikka.fi.

Ympäristösihteerin ehdotus:

Ympäristölautakunta katsoo, ettei uutta ympäristölupaa toiminnan
muutosta varten tarvitse tässä vaiheessa hakea. Ympäristövaikutukset
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kokonaisuudessaan eivät kasva verrattuna voimassa olevaan ympäris-
tölupaan.

Toiminnanharjoittajalla tulee olla muutoksen jälkeen käytössä liete-
lantatilavuutta 2 967 m³ ja kuivalannan varastointitilavuutta 185 m³.
Lannanlevitysalaa tulee olla käytössä muutoksen jälkeen 77,6 ha. Ti-
lalla käytössä olevan panospuhdistamon kapasiteetti tulee tarkastaa ja
tarvittaessa uuden robotin pesuvedet tulee johtaa lietesäiliöön.

Tällä lausumalla hakijan antamat tiedot eläinsuojan toiminnan muu-
toksesta päivitetään 27.12.2012 myönnettyyn ympäristölupaan. Mikä-
li toimintaa ei muuteta, tulee noudattaa olemassa olevan ympäristölu-
papäätöksen ehtoja.

Tämän asian käsittelystä peritään Kurikan kaupungin ympäristönsuo-
jeluviranomaisen taksan mukaisesti käsittelykuluina 90 € (2 h á 45 €).
Maksusta voidaan tehdä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tun lain (706/2007) 9 §:ssä tarkoitetun perusvalituksen.

Sovelletut lainkohdat:
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 92
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) § 2
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin
olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014)

Merkittiin, että esittelijänä toimi ympäristöinsinööri Miia Veikkolai-
nen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


