
KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLÄOLOSTA 
 
 
Antti-Jussi Lukkari on toimittanut Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekniselle lautakunnalle 
ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen koskien eläinsuojan 
ympäristölupaa Sotkamon kunnassa tilalla Huuskola 765-405-29-35. 
 
Huuskolan tilalla Sotkamon Nuaskylällä toteutetaan lypsykarjanavetan investointi vuoden 2019 
aikana. Uusi tuotantorakennus ja lietesäiliö sijoittuvat vanhan navetan välittömään läheisyyteen. 
Vanha navetta tehdään muutostöillä nuorkarjan käyttöön, lähinnä hiehoille. Uudessa 
rakennettavassa pihattonavetassa lypsävien paikkoja on 100, joista 15 paikkaa on umpilehmille. 
Hiehoilla ikäluokassa 12 – 24 kk on viisi paikkaa. Eläinsuojan toisessa päädyssä sijaitsee alle 
puolen vuoden ikäisille 30 paikkaa. Lantamenetelmänä kaikilla uudessa navetassa on lietelanta. 
Pienten vasikoiden ryhmäkarsinassa, hoitokarsinatilassa sekä yksilökarsinoissa on kuivikelanta 
kuivikepohjalla ja kuivikkeena olki. 
 
Vanhan navetan puolelle sijoittuvat hiehot ikäluokassa 6-22 kk, yhteensä 58 kappaletta. 
Lantamenetelmänä on lietelanta.  
 
Tilalla on kaksi lietesäiliötä, toinen näistä rakennetaan uutena. Rakennettavan lietesäiliön tilavuus 
on 3081 m3 ja materiaalina kumi. Lisäksi rakennetaan uusi kuivalantala 100 m2. Olemassa oleva 
lietesäiliö 530 m3 säilyy käytössä edelleen. Lietekuilut toimivat valutustekniikalla lietesäiliön 
alaosaan pumpulla (pohjapuolisella täytöllä). Lietekuilujen kokonais- ja hyötytilavuuksia ei ole 
huomioitu erikseen, koska varastointitilaa lietelannalle on kuitenkin riittävästi. 
 
Kertyvä kuivalanta kuivikepohjaisesta poikima- ja hoitokarsinasta, sekä yksilökarsinoiden 
kuivalanta, kerätään kompostoitavan pilaantuneen rehun kanssa kompostiin, tai suoraan 
kuivalantalaan. Nämä kaikki käytetään lannanlevitysaikana lohkojen lannoitukseen. Samoin 
tyhjennetään kestokuivikepohjaisista karsinoista lanta tarvittaessa suoraan kuivalantalaan. 
Tyhjennys tapahtuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kuivalannan varastointitila riittää hyvin 
kertyvälle 12 kuukauden kuivalannalle. 
 
Rehusiiloja on täysrehulle kaksi kappaletta uuden navetan läheisyydessä, yhteensä 70 m3. 
Navetan pesuvedet johdetaan lietesäiliöön. Ilmanpoisto uudessa lypsylehmien pihatossa on 
luonnollinen ja poistohormit sijaitsevat katossa. Vanhassa navetassa ilmanvaihto on koneellinen. 
Poistoilman aukot ulkoilmaan sijaitsevat idän ja pohjoispuolen seinissä. 
 
Asiakirjojen nähtävillä olo 
Ympäristölupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä ajalla 5.10. - 5.11.2018 Sotkamon kunnan 
ympäristövalvontatoimistossa (Markkinatie 1, 2. kerros, Sotkamo). 
 
Muistutuksia asiasta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Muilla on 
oikeus esittää mielipiteensä hakemuksesta. Kirjalliset muistutukset/mielipiteet on toimitettava 
Sotkamon kunnan ympäristövalvontatoimistoon 5.11.2018 mennessä (postiosoite:Markkinatie 1, 
88600 Sotkamo). 
 
Lisätietoja 
Ympäristötarkastaja Taina Huttunen, puh. 044-750 2179, taina.huttunen@sotkamo.fi 


