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Kuulutus  Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus  

Hakija 
Mäkelä Eero ja Tuomas (MTY Mäkelä), Äijäläntie 196, 63350 Sulkavankylä 
 
Hakemuksen mukainen toiminta 
Hakemus koskee yhdistelmäsikalatoimintaa ja sen laajentamista sekä luvan tar-
kistamista 21.2.2017 julkaistujen siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien 
BAT-päätelmien johdosta kiinteistöllä Rekola 10-404-1-8 Alavuden kaupungissa. 
Alavuden kaupungin ympäristölautakunta on 21.1.2000 myöntänyt tilalle ympäris-
töluvan enintään 370 emakon ja 200 lihasian pitämiselle. Tilalla on nykyisin kaksi 
sikalarakennusta (sikala 1 ja 2). Hakemuksen mukaan toimintaa laajennetaan ra-
kentamalla uusi sikalarakennus (sikala 3) sekä uuden sikalarakennuksen yhtey-
teen kolme uutta lietesäiliötä (3 x 2 059 m3) ja uusi katettu 1 800 m3:n kuivalanta-
la. Rakennettavaan sikalarakennukseen tulee tilat 2 730 lihasialle ja 1 824 vieroi-
tetulle porsaalle (ikä 5-11 viikkoa). Ympäristölupaa haetaan 370 emakolle porsai-
neen (porsaiden ikä alle 12 viikkoa), 200 siitossialle ja 2 730 lihasialle.  
 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
Tiivistelmä hakemuksesta on liitteenä. 
   
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.1. – 25.2.2019 Alavuden kaupungin viral-
lisella ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luetta-
vissa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Alavuden kaupungintalolla (osoitteessa Kuu-
lantie 6) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen. 
 
Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilai-
suus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mah-
dollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistutta-
jan/mielipiteen jättäjän nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus, kylä ja kunta 
sekä hakijan ja toiminnan nimi ja Dnro LSSAVI/7920/2018. Muistutukset ja mieli-
piteet pyydetään toimittamaan viimeistään 25.2.2019 ensisijaisesti sähköistä 
muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla 
(kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
virasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). Kiinteistön osaomistajaa pyyde-
tään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille 
ja haltijoille. 
 
Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Maarit Vuorela, puh. 0295 018 782, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 

http://www.avi.fi/muistutus
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TIIVISTELMÄ 

Hakemus koskee yhdistelmäsikalatoimintaa ja sen laajentamista sekä luvan tarkistamista 

siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta kiinteistöllä Rekola 

10-404-1-8 Alavuden kaupungissa. Alavuden kaupungin ympäristölautakunta on 21.2.2000 

myöntänyt tilalle ympäristöluvan enintään 370 emakon ja 200 lihasian pitämiselle. Tilalla on 

nykyisin kaksi sikalarakennusta (sikala 1 ja 2). Hakemuksen mukaan toimintaa laajennetaan 

rakentamalla uusi sikalarakennus (sikala 3) sekä uuden sikalarakennuksen yhteyteen kolme 

uutta lietesäiliötä (3 x 2 059 m3) ja uusi katettu 1 800 m3:n kuivalantala. Rakennettavaan si-

kalarakennukseen tulee tilat 2 730 lihasialle ja 1 824 vieroitetulle porsaalle (ikä 5-11 viikkoa). 

Ympäristölupaa haetaan 370 emakolle porsaineen (porsaiden ikä alle 12 viikkoa), 200 siitos-

sialle ja 2 730 lihasialle. 

 

Nykyisten sikalarakennusten ja rakennettavan sikalarakennuksen lannankäsittely tapahtuu 

lietelannalla. Tilalla on nykyisin sikalarakennusten yhteydessä kaksi lietesäiliötä, noin 618 

m3:n lietesäiliö ja noin 585 m3:n lietesäiliö (katettu betonikannella). Lisäksi tilalla on käytössä 

kuusi etälietesäiliötä: noin 740 m3, 200 m3 (katettu betonikannella), 500 m3, 1 000 m3, 280 

m3 ja 180 m3. Rakennettavan sikalarakennuksen yhteyteen rakennetaan kolme uutta noin 2 

059 m3:n lietesäiliötä, jotka täytetään alakautta ja katetaan kelluvalla pressukatteella. Yh-

teensä lietelannan varastointitilavuutta tulee lietekuilujen (noin 4 002 m3) kanssa noin 14 282 

m3.  

 

Rakennettavaan sikalarakennukseen tulee lietekuilujen jäähdytys. Korkeapainekastelulait-

teisto tulee rakennettavan sikalarakennuksen lihasikaosastoihin. Hakemuksen mukaan uu-

den sikalarakennuksen tuottama lietelanta tullaan separoimaan. Lietelannan separointi ta-

pahtuu sikalarakennuksen vieressä ja separointilaitteen erotusteho on 20 % kuivajaetta. Lie-

telannan separoitu nestemäinen jae johdetaan lietesäiliöön ja kuivajae varastoidaan raken-

nettavaan katettavaan 1 800 m3:n kuivalantalaan. 

 

Sikalarakennusten pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Lietelanta, lietelannan separoitu nes-

temäinen jae ja kuivajae sekä pesuvedet käytetään pelloilla lannoitteena. Nykyisen sikalara-

kennuksen ja rakennettavan sikalarakennuksen sosiaalitilojen jätevedet tullaan johtamaan 

umpisäiliöön. 

 

Etälietesäiliöiden (6 kpl) vaikutusalueet ovat niin etäällä eläinsuojista ja niiden vaikutusalu-

eesta, että etälietesäiliöiden vaikutuksia tai mahdollista ympäristöluvan tarvetta ei arvioida 

tämän eläinsuojaa koskevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Tiedot ovat kuitenkin 

tarpeen riittävän lietelannan varastointitilavuuden arvioimiseksi.  
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