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Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakijat: Markku Saari ja Jari Saari
yhteyshenkilö: Markku Saari, Ahonkyläntie 99, 61230 Luopa
Hakemuksen mukainen toiminta
Hakemus koskee broilereiden kasvatustoimintaa ja sen laajentamista sekä luvan
tarkistamista BAT-päätelmien vuoksi. Kurikan kaupungissa sijaitsevalla tilalla voidaan nykyisen ympäristöluvan mukaan pitää kolmessa broilerikasvattamossa yhteensä enintään 366 000 broileria. Ympäristölupaa haetaan yhteensä enintään
445 000 broilerin kasvatustoiminnalle. Toimintaa aiotaan laajentaa rakentamalla
olemassa olevien kasvattamoiden itäpuolelle uusi kasvattamo 79 000 broilerille.
Lisäksi haetaan lupaa kerrallaan 60 000 broilerin pitämiselle kasvattamossa 2a
(nykyään ei eläimiä) rakennettavan kasvattamon käyttöönottoon saakka ja lupaa
aloittaa kasvattamon 2a väliaikainen käyttö muutoksenhausta huolimatta.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä hakemuksesta on liitteenä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 3.5. – 3.6.2019 Kurikan kaupungin virallisella
ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Kurikan kaupungintalolla (Kärrytie 1) ja Jalasjärven
palvelupisteellä (Kirkkotie 4) on yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan
nimi, osoite, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, kunta sekä hakijan ja toiminnan
nimi ja Dnro LSSAVI/10148/2018. Muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 3.6.2019 sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
tai sähköpostilla kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisena postitse (Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Asia saattaa koskea seuraavia yhteisiä maa- tai vesialueita: 301-876-2-1, 164876-1-0. Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.
Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Anne Saari, p. 0295 018 773, etunimi.sukunimi@avi.fi
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TIIVISTELMÄ
Hakemus koskee broilereiden kasvatustoimintaa ja sen laajentamista, toiminnan
aloittamista muutoksenhausta huolimatta sekä luvan tarkistamista siipikarjan ja
sikojen tehokasvatusta BAT-päätelmien johdosta. Uudistetun asemapiirroksen
(kuulutuksen liitteenä) mukaisessa kasvattamorakennuksessa 1 (yhdistetty entiset kasvattamot 1a/1b ja 5), kasvattamorakennuksessa nro 2 ja kasvattamorakennuksessa 3 (entinen 3a/3b) voidaan pitää nykyisen ympäristöluvan mukaan
kerrallaan yhteensä enintään 366 000 broileria. Olemassa olevat broilerikasvattamot sijaitsevat Kurikan kaupungissa kiinteistöillä Poutaperä 301-407-6-129,
Saari 301-407-6-119, Jormanpala 301-407-6-146 ja Latvarisku 301-407-6-144.
Toimintaa laajennetaan hakemuksen mukaan rakentamalla kiinteistölle Kaato
301-407-6-47 uusi kasvattamo 79 000 broilerille. Lisäksi haetaan lupaa kerrallaan
60 000 broilerin pitämiselle kasvattamossa 2a (nykyään ei eläimiä) rakennettavan
kasvattamon käyttöönottoon saakka ja lupaa aloittaa kasvattamon 2a väliaikainen käyttö muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölupaa haetaan yhteensä
445 000 broilerin kasvatustoiminnalle.
Broilerikasvattamoiden lannankäsittely tapahtuu täyskuivikepohjalla. Kuivikkeena
käytetään kutteria tai turvetta. Kuivikepohjat tyhjennetään 5-7 kertaa vuodessa.
Kuivikelantaa varastoidaan noin 5 000 m2:n asfalttipohjaisella etälantalaatalla, joka sijaitsee kiinteistöllä Rantaopas 301-407-7-161 noin 2 km:n etäisyydellä kasvattamoista koilliseen päin.
Etälantalaatan vaikutusalue on niin etäällä eläinsuojista ja niiden vaikutusalueesta, että sen vaikutuksia tai mahdollista ympäristöluvan tarvetta ei arvioida tämän
eläinsuojatoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Tiedot ovat
kuitenkin tarpeen riittävän lannan varastointitilavuuden arvioimiseksi.
Broilerikasvattamoiden pesuvedet johdetaan viiteen katettuun pesuvesisäiliöön,
joiden tilavuudet ovat noin 20 m3, 50 m3, 50 m3, 120 m3 ja 1 000 m3. Kasvattamorakennuksissa ei ole WC-tiloja. Kuivikelanta ja kasvattamoiden pesuvedet käytetään pelloilla lannoitteena. Itsestään kuolleet eläimet (8 t/v) poltetaan tilan lämpökeskuksessa, jossa on 2,5 MW:n kattila. Polttoaineena käytetään pääsääntöisesti
kauran kuorta ja haketta, kesäkaudella myös olkea.

Hakemuksen mukaan 79 000 broilerille rakennetaan broilerikasvattamo nro 4 nykyisten broilerikasvattamoiden itäpuolelle.
Rakennettavan broilerikasvattamon käyttöönottoon saakka haetaan väliaikaista
lupaa pitää broilerikasvattamossa nro 2a enintään 60 000 broileria.

