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ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutoshakemus maidontuotanto tilalla 305-417-
117-6, ALANNE osoitteessa Kiviperäntie 76, Kuusamo 

 

LUVAN HAKIJA  

  Maatalousyhtymä Alanteen maito, y-tunnus 2604453-8. 
 

TOIMINNAN SIJAINTI  

 Tila 305-417-117-6, ALANNE osoitteessa Kiviperäntie 76, Kuusamo. 
  

HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kyseessä on Kuusamon kunnan ympäristölautakunnan 24.5.2000 myöntämän 
ympäristöluvan muuttaminen. Eläinsuojan päästöjä lisäävä olennainen muutos on 
tapahtunut vuonna 2008, mutta tällöin ei lupaan haettu muutosta viranomaisen 
antaman virheellisen neuvonnan vuoksi. Hakemus on tullut vireille 31.1.2018 ja 
sitä on täydennetty 18.12.2020. Hakemus käsitellään vireilletuloajankohdan 
lainsäädännön perusteella.  
 
Tilan tuotantosuunta on maidontuotanto. Eläinsuojassa on 62 lypsylehmää, 25 
hiehoa (12-24 kk), 13 lehmävasikkaa (6-12 kk) ja 14 vasikkaa (< 6 kk). 
Eläinsuojassa on yhteensä 837,6 laskennallista eläinyksikköä.  
 
Olemassa olevat eläinsuojat on varustettu lietelantajärjestelmällä. Eläinsuojan 
yhteydessä on kaksi kattamatonta lietesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 2478 m3. 
Lannan levittämiseen soveltuvaa peltopinta-alaa on käytössä yhteensä 96,11 ha, 
Lanta levitetään multaimella tai pintalevityksenä. Eläimiä ei laidunneta. 
 
Aumassa varastoitavaa esikuivattua säilörehua tuotetaan arviolta 1 200 tonnia. 
vuodessa. Eläinsuojan talousvesi hankitaan porakaivosta. Tilalla on kaksi 
polttoainesäiliötä tilavuudeltaan 2 000 litraa ja 1 800 litraa. Säiliöt on varustettu 
ylitäytönestimellä ja laponestolla.  
 
Tilalla säilytetään eläinsuojan toimintaan liittyviä öljytuotteita enintään 200 litraa, 
rehunsäilöntäaineita enintään 500 litraa, lannoitteita enintään 30 tonnia, lääkkeitä 
enintään1 litra, pesuaineita enintään 150 litraa, desinfiointiaineita enintään 25 kg 
ja muita kemikaaleja enintään 200 litraa.  
 
Eläinsuojan pihasta on kaksi liittymää Kiviperäntielle (maantie 18888). Eläinsuojan 
toiminnasta aiheutuu traktoriliikennettä, kuorma-autoliikennettä liikennettä ja 
henkilöautoliikennettä keskimäärin 2 -3 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

 

JÄTEVESIEN JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY 

Maitohuoneen ja lypsyrobotin pesuvedet yhteensä 217 m3 sekä vähäisessä määrin 
käytetyn wc:n vedet johdetaan lietesäiliöön. Jätemuovit ja jäteöljyt varastoidaan ja 
jäteauto noutaa ne tilalta. Muut vaaralliset jätteet toimitetaan Kuusamon 
jäteasemalle tai vastaavan tuotteen ostopaikkaan. Tilalla kuolleiden eläinten ruhot 
arviolta 1 200 kg vuodessa haudataan tilan alueelle tai toimitetaan 
kaatopaikalle. 
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JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 25.1.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. 
 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 25.1. - 3.3.2021 tietoverkossa 
osoitteessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi luettavissa 
osoitteessa www.kuusamo.fi > kuulutukset (etusivu). 

 

MAHDOLLISUUS JA OHJEET MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMISEEN 

Muistutuksia hakemuksesta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea (asianosainen). Muut voivat esittää hakemuksesta mielipiteensä. 
 
Muistutukset ja mielipiteet tulee antaa kirjallisesti. Niistä tulee käydä ilmi 
seuraavat seikat: 

• antajan nimi ja yhteystiedot  
• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero 

(KMO/419/11.01.00.01/2020) 
• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi ja 

kiinteistön rekisterinumero. 
• ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda 

lupaviranomaisen tietoon 
• yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
• antajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistus sähköisesti, 
selvitys asiamiehen toimivallasta. 

 

MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TOIMITTAMINEN JA MÄÄRÄPÄIVÄ 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@kuusamo.fi. Kirjallisen muistutuksen voi toimittaa myös 
postitse osoitteeseen Kuusamon kaupunki, ympäristöjaosto, PL 9, 93601 
KUUSAMO.  
 
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 3.3.2021. 
 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Teemu Junttila p. 040 751 2047. 
 

 
KUUSAMOSSA 25.1.2021   

 
YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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