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ASIA

Ympäristönsuojelulain 115 a § mukainen ilmoitus eläinsuojan toiminnasta tilalla SILTALA, 832-401-74-6, Taivalkoski

ILMOITUKSEN TEKIJÄ
Siltalan Maatila Oy, y-tunnus 1902133-8.
TOIMINNAN SIJAINTI
Kiinteistö SILTALA 832-401-74-6 osoite Soutunivantie 22b, Taivalkoski.
ILMOITUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto. Ilmoituksen mukaan toiminnan olennainen muuttaminen koskee eläinmäärän lisäämistä.
Tilalle rakennetaan uusi eläinsuoja, joka on maitopihatto sekä lietesäiliö. Rakennettavaan maitopihattoon tulee eläinpaikat 136 lypsylehmälle. Maitopihatossa on automaattinen lypsyjärjestelmä. Rakennettava lietesäiliö on tilavuudeltaan 2 500 m3.
Nykyinen navetta jätetään osaksi tilan toimintaa ja sinne sijoitetaan hiehot 12-24
kk 66 kpl, lehmävasikat 6-12 kk 24 kpl, lehmävasikka alle 6 kk 30 kpl. Laajennuksen jälkeen tilan eläinpaikat vastaavat yhteensä 1865,4 laskennallista eläinyksikköä.
Rakennettavan maitopihaton lannankäsittelyjärjestelmä on lietelanta ja lannanpoistojärjestelmänä on slalom-pumppaus. Nykyisessä navetassa lannankäsittelyjärjestelmä on lietelanta ja lannanpoistojärjestelmä on avokouruilla. Tilakeskuksen yhteydessä olevat nykyiset lietesäiliöt sekä rakennettava lietesäiliö katetaan kelluvalla
katteella.
Esikuivattua säilörehua tuotetaan pyöröpaaleissa ja varastoidaan rehukentällä. Laakasiiloilla varastoidaan rehukomponentteja. Lannan levitykseen tilalla on käytettävissä omaa peltoa 135 ha. Lannanlevitykseen käytettävissä yhteensä 142 ha. Pellot
eivät sijaitse pohjavesialueella.
Taivalkosken rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan 20.9.2002, joka sallii eläinpaikat 46 lypsylehmälle, 30 hieholle ja 20 nuorkarjalle (ikä < 8 kk). Voimassa oleva ympäristölupa sallii yhteensä noin 676,8 laskennallisen eläinyksikön pitämisen.
Osa rakennettavasta maitopihatosta (10 lypsylehmää) varustetaan kuivikepohjalla.
Tilalla on käytössä kuivalannan varastointitilaa 203 m3. Kuivalantala on rakennettu
betonista ja se on katettu.
Tällä hetkellä tilalla on käytössä tilakeskuksessa 1400 m3 ja 1100 m3 suuruiset turpeella katettavat lietesäiliöt. Tilalle rakennetaan 2500 m3 suuruinen lietesäiliö, joka
katetaan turpeella.
Lannan levittämiseen soveltuvaa peltopinta-alaa on eläinsuojan käytössä yhteensä 142 ha, josta omistuksessa olevaa peltoa on 135 ha
ja vuokrapeltoa on 7 ha.
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Eläimet laiduntavat 90 vuorokautta vuodessa. Eläimet ovat öisin sisällä. Osa laitumista rajoittuu vesistöön.
Esikuivattua säilörehua tuotetaan arviolta 2400 tonnia vuodessa. Rehu varastoidaan pyöröpaalattuna tilakeskuksen yhteydessä olevalla rehukentällä.
Tilalla on kaksi polttoainesäiliötä, joiden tilavuudet ovat 3,8 m3 ja 5 m3. Säiliöt ovat
2-vaippasäiliötä ja varustettu lukituksella. Toinen säiliö on varustettu myös ylitäytönestimellä, laponestolaitteella ja vuodonilmaisimella.
Tilan käyttämä talousvesi hankitaan vesijohdosta.
Tilan toiminnasta aiheutuu traktoriliikenteen lisäksi liikennettä maidon, eläinten
lannan ja rehujen kuljetuksista keskimäärin 2 käyntikertaa vuorokaudessa.
Maitohuoneen jätevedet 350 m3 johdetaan lietesäiliöön. Muut pesuvedet 150 m3
vuodessa johdetaan lietesäiliöön. Sosiaalitilojen jätevedet johdetaan 10 m3 vuodessa johdetaan saostussäiliön kautta suodatuskettään.
Toiminnassa arvioidaan syntyvän tavanomaista sekajätettä 2 000 kg vuodessa ja
maatalouden muoveja 1 000 kg vuodessa. Jätteen kuljettaja noutaa sekajätteen ja
muovit.
Pilaantunutta tuorerehua arvioidaan syntyvän 9 000 kg vuodessa. Pilaantunut rehu
levitetään lannoitteeksi pellolle.
Toiminnassa arvioidaan syntyvän rautaromua 1 000 kg vuodessa. Rauta romu myydään tilalta kierrätykseen.
Toiminnassa arvioidaan syntyvän vaarallisia jätteitä seuraavasti jäteöljyä 400 kg/a,
muuta öljyistä jätettä 10 kg/a, liuotinjätettä 30 kg/a, akkuja ja paristoja 100 kg/a,
loisteputkia 20 kg/a. Vaaralliset jätteet toimitetaan Taivalkosken jäteasemalle. Vaaralliset jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa,
mitä ennen toimittamista niitä varastoidaan katetussa ja tiivispohjaisessa tilassa.
Tilalla kuolleiden eläinten ruhot haudataan.
Alueella ei ole voimassa maakuntakaavaa yksityiskohtaisempaa kaavaa.
Tilalla on voimassa Taivalkosken rakennus- ja ympäristölautakunnan 20.9.2002
myöntämä ympäristölupa.
Toimintaa ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä tulva-alueelle. Toiminnan
välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tunnettuja muinaismuistoja. Eläinsuojasta ja lantavarastoista on matkaa lähimpään vesistöön, lähteeseen ja vedenhankintaan käytettävään kaivoon yli 50 metriä.
Rakennettavan eläinsuojan ja lantavaraston etäisyys lähimmästä muun kuin osakkaana olevan naapurin naapurikiinteistön asuinrakennuksesta on noin 300 metriä.
Etäisyydet täyttävät asetuksessa 138/2019, ilmoitetulle eläinyksikkömäärälle (1865,4 eläinyksikköä) säädetyn 250 metrin vähimmäisetäisyyden.
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JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA
Kuulutuksen julkaisupäivä on 30.6.2021.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 30.6.- 9.8.2021 tietoverkossa
osoitteessa http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset. Kuulutus on lisäksi
luettavissa osoitteissa http://taivalkoski.tweb.fi/ktwebscr/kuullist_tweb.htm ja
www.kuusamo.fi, kuulutukset (etusivulla).
MAHDOLLISUUS MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMISEEN
Muistutuksia hakemuksesta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea (asianosainen). Muut voivat esittää hakemuksesta mielipiteensä.
OHJEET MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TEKEMISEEN
Muistutukset ja mielipiteet tulee antaa kirjallisesti. Niistä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
arkisin
• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero
• (KMO/726/11.01.00.01/2021)
• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi ja kiinteistön rekisterinumero
• ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta
• käsittelevän lupaviranomaisen tietoon
• yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
• antajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
• mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus 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 9.8.2021.
LISÄTIETOJA
Ympäristötarkastaja Katja Sippola p. 040 182 1370.
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