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Länsi- ja Sisä-Suomi 
Ympäristölupavastuualue 
 

Kuulutus 

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 

Hakija 
Mäki-Pollari Oy  
Kätkäntie 151, 63430 KÄTKÄNJOKI 
 
Y-tunnus 2486151-8 
 
Asia 
Eläinsuojatoiminnan (maidontuotanto) laajennus, Kuortane 
 
Toiminnan sijainti 
Eläinsuoja sijaitsee Kuortaneen kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä Lampinen 
(kiinteistötunnus 300-402-12-6) osoitteessa Kätkänjoentie 530, 63430 Kätkän-
joki 
 
Hakemuksen mukainen toiminta 
Kiinteistöllä Lampinen (300-402-12-6) olemassa olevaa maidontuotantotoimin-
taa haetaan laajennettavaksi siten, että eläinsuojissa voidaan pitää enintään 
467 lypsylehmää ja 132 vasikkaa (alle 6 kk). Olemassa olevaa pihattonavettaa 
jatketaan rakentamalla pohjoisen puolelle laajennusosa lypsylehmille ja lisäksi 
rakennetaan uusi vasikkala nykyisen pihaton länsipuolelle. Laajennuksen yh-
teydessä rakennetaan tilakeskukseen uusi lietesäiliö (3000 m3).  
 
Tiedot olennaisista päästöistä ja jätteistä 
Tiivistelmässä 
 
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.12.2017. – 22.1.2018 Kuortaneen kun-

nan ja Alavuden kaupungin ilmoitustauluilla.  

Hakemusasiakirjat muilta kuin henkilötietoja sisältäviltä osin ovat kuulutusai-
kana yleisesti nähtävillä sähköisesti Kuortaneen kunnan virastotalon asiointi-
pisteellä, osoitteessa Keskustie 52 ja Alavuden kaupungin virastotalon asioin-
tipisteellä, osoitteessa Kuulantie 6.  
 
Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa www.avi.fi/lupa-
tietopalvelu 
 
 
 

http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
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Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 
Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosainen), varataan 

tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on 

mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistut-

tajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta, hakijan ja toiminnan 

nimi sekä Dnro LSSAVI/1720/2017. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toi-

mittamaan viimeistään 22.1.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta 

käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjal-

lisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 

200, 65101 Vaasa). 

 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiin-
teistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 
 
Lisätietoja antaa 
Ympäristöneuvos Kaija Kuivasniemi, puh. 0295 018 760,   
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
 

http://www.avi.fi/muistutus
mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi
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Hakemus koskee maidontuotantotoimintaa ja toiminnan olennaista muuttamista (laajennus). 
 
Hakemuksen mukaan Kuortaneen kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Lampinen (300-402-12-6, 
osoite Kätkänjoentie 530), rakennetaan olemassa olevan lypsykarjanavetan pohjoispuolelle jat-
keeksi laajennusosa. Lisäksi rakennetaan olemassa olevan navetan länsipuolelle uusi vasikkala, 
Yli 6 kk:n ikäiset hiehot siirretään Alavuden kaupungin puolella sijaitsevaan eläinsuojaan kiinteistöl-
le Mäki-Pollari (10-402-18-29, osoite Kätkäntie 151). Laajennuksen jälkeen eläinsuojissa on yh-
teensä enintään 467 lypsylehmää ja 132 vasikkaa (alle 6 kk). 
 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan (0801Y0043-131, antopäivä 
23.8.2001) mukaan eläinsuojassa saadaan pitää yhteensä enintään 132 lypsylehmää, 66 yli 8 kk:n 
ikäistä lihanautaa tai hiehoa ja 70 alle 8 kk:n ikäistä nautaa. Toimintaa tilalla harjoittaa nykyisin 
Mäki-Pollari Oy.  
  
Lypsylehmäpihatossa kaikki lypsylehmät ovat lietelannalla lukuun ottamatta poikima- sairaskarsi-
noita, jotka ovat kuivikelannalla. Vasikkalassa eläimet ovat kuivikelannalla.  
 
Eläinsuojissa muodostuvan lietteen, pesu- ja maitohuonevesien sekä säilörehun puristenesteiden 
ja lietesäiliöiden sadevesien varastointia varten on käytettävissä varastointitilavuutta yhteensä noin 
14180 m3, josta tilakeskuksessa yhteensä 10186 m3. Tilakeskukseen rakennetaan uusi betoninen 
lietesäiliö (tilavuus 3 000 m3) nykyisen 700 m3:n lietesäiliön tilalle. Tilakeskuksen olemassa olevat 
lietesäiliöt (2 kpl á 2000 m3) jäävät käyttöön ja lisäksi varastointitilavuutta on lietekuiluissa (laajen-
nuksen käyttöönoton jälkeen yhteensä 3200 m3) Lietteen varastointitilavuutta on lisäksi etälietesäi-
liöissä yhteensä noin 4000 m3 (osuus vuokrasäiliöstä 2000 m3 sekä tulevassa etälietesäiliössä noin 
2000 m3). Etälietesäiliöt sijaitsevat kahdella eri kiinteistöllä (vuokrasäiliö kiinteistöllä Mäki-Pollari 
10-402-18-29 ja tuleva etälietesäiliö kiinteistöllä Mäki-Onnela 10-402-18-79, lohko Löyä).  
 
Kuivikelannan varastointia varten on olemassa oleva katettu kuivalantala, jossa varastointitilavuut-
ta hakemuksen mukaan noin 1 020 m3. 
 
Maitohuoneen pesuvedet ja muut eläinsuojan pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Noin 4 500 m3 
esikuivatusta säilörehusta osa varastoidaan eläinsuojan sijaintikiinteistöllä sijaitseviin laakasiiloihin. 
Laakasiiloista säilörehun puristenesteet johdetaan keräilykaivoon, josta ne siirretään lietesäiliöön. 
Lietelanta, kuivikelanta, pesuvedet ja säilörehun puristenesteet käytetään pelloilla lannoitteena. 
Sosiaalitilojen WC-jätevedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön. 
 
Etälietesäiliöt sijaitsevat Alavuden kaupungin puolella ja niin etäällä rakennettavista ja nykyisestä 
eläinsuojasta ja niiden vaikutusalueesta, että etälietesäiliöiden vaikutuksia tai mahdollista ympäris-
töluvan tarvetta ei arvioida tämän ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Tiedot etälietesäiliöistä 
ovat kuitenkin tarpeen riittävän lietelannan varastointitilavuuden arvioimiseksi.  
 
Lehmävasikoiden (yli 6 kk) kasvatuspaikkana toimiva ja osin myös toiminnassa käytettävän säilö-
rehun varastointi sijoittuu Alavuden kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle Mäki-Pollari. Etäisyys 
eläinsuojien välillä on lyhimmillään noin 1,5 km. Lehmävasikoiden kasvatukseen käytetyn eläinsuo-
jan vaikutusalue on niin etäällä laajennettavasta eläinsuojasta ja uudesta vasikkalasta ja niiden 
vaikutusalueista, että Alavuden kaupungin puolella sijaitsevan välikasvatuspaikan vaikutuksia ja 
mahdollista ympäristöluvan tarvetta ei arvioida tämän ympäristölupahakemuksen yhteydessä.  
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