
ELAINSUOJIEN ILMOITUSLOMAKE

(Ympéristénsuoje|u|aki (YSL) 115 a §)

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen téyttéé) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkinté

Hmoitus on saapunut

Ennen Iomakkeen téyttémisté kannattaa tutustua huolellisesti téyttéiohjeen kohtaan
“Milloin

toimintaan sovelletaan ilmoitusmenettelyé?"

2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Kotipaikka Y-tunnus/

Ari T Korhonen Sotkamo henkik‘jtunnus

‘ 1703195-4

Kayntiosoite Postiosoite Puhelinnumero 1 Séhképostiosoite

\
‘\

llmoituksen tekijén nimi
‘
Postiosoite 1Puhelinnumero i Sahképostiosoite

Ari Korhonen ‘\

6045 / 1102020

1. ELAINSUOJA, JOTA ILMOITUS KOSKEE (YSL LIITE 4)

Kyseessé on

Uusi toiminta

Toiminnan suunniteltu aloitusajankohta

(véhintéén 120 vrk ilmoituksen jéttémisesté)

g oxemassa Olevan ympéristduvan
neen elajnsuojan toiminnan olennainen
muuttaminen

[:1 Olemassa olevan eléinsuojan ympéris—
téluvan muuttaminen

Ilmoituspéétéksen saaneen eléinsuo—

jan toiminnan tai sité koskevien tietojen
muuttaminen

D Olemassa oleva elainsuoja, jolla ei ole

ympéristdlupaa tai ilmoituspaétdsté

saa_Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta

(Vahmtaan 120 Vrk ”mOitUkSen JattamISeSta)
Kesé 2023
‘Mité muutos koskee?

g Muutokset eléinpaikkojen tai lannan méa'‘réssé‘D
Tuotantosuunnan vaihtaminen

Lannankésittelyjérjeste|mén vaihtaminen
‘ Muu, mika?

lMité muutos koskee?

‘M.Ité muutos koskee?

\

[Mité toiminta koskee’?

Milloin investointitukihakemus on jatetty? Jiitetéiéin heti lam haku aukeaa kevéalla 2023

Yleiskuvaus eléinsuojan toiminnasta ja
Vanha navetta toimiijatkossa 100 lypsylehmall‘eija
ummessaoleville Iehmille. Vanhanavetta toimii

Tiedot on esitetty liitteessa nro

tiivistelmé ilmoituksessa esitetyisté tiedoista
vasikoilla. Rakennetaan uusi kylméipihatto johon tulee tilat hiehoilleja

lietelannallaja uusi kuivalannallgi



3. ELAINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA

6045 / 11.2020

Yhteyshenkilén nimi (jos eri kuin
ilmoituksen tekijé)

Postiosoite Puhelinnumero 1 Séhképostiosoite

\
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

Tiedot on esitetty Iiitteessé nro

Elainsuojan /tilan nimi }Sijaintipaikka (kunta, kylé)
Viitala ‘.

Sotkamo nuaskyla
iKiinteistétunnus
76540500180141

Kéyntiosoite
Naappurinvaarantie 9

Postiosoite
88610 Vuokatti

Puhelinnumero

Kiinteistc’jn omistaja fPuhelinnumero
1

Séhképostiosoite

Kiinteistdn haltija (jos eri kuin omis—
taja)

Puhelinnumero

1

‘ Séhképostiosoite

E|éinsuojarakennuksiin liittyvét tilatunnukset
765297361

Kiinteistc’jillé sijaitsevat muut eléinsuojan toimintaan liittyvét toiminnot (kunta,
kotiteurastamo

biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi
lannoitteiden valmistus

munapakkaamo

hautomo

rehusekoittamo

raatojen tai Iannanpolttolaitos

muu, mika’?

Jos kiinteistéiHé sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan,

Eléinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa
71 17410 pohjoinen (N)
560559 ité (E)

kiinteistén nimi ja kiinteistbtunnus)

yhteystiedot:

Alueen kaavoitustilanne

Asemakaava, tontin kaavamerkinté:

Yleiskaava, alueen kaavamerkinté: ME

Poikkeamispéétés

Ei oikeusvaikutteista kaavaa

Toimintaa koskeva kaavamuutos vireillé

Tarkemmat tiedot on esitetty Iiitteessé nro



4. TIEDOT ELAINSUOJAN NYKYISESTA YMPARISTéLUVASTA SEKA MUISTA YMPARISTONSUOJELUA
KOSKEVISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA, PAATOKSISTA JA ILMOITUKSISTA

5. TIEDOT ELAINSUOJAN ENIMMAISELAINPAIKOISTA, JALOITTELUALUEIDEN, SAANSUOJIEN SEKA
RUOKINTA- JA JUOTTOPAIKKOJEN RAKENTEISTA

Erittely eléinlajeista, -paikoista ja niiden ikéjakaumista ilmoitetaan liitteellé 6045a eléinsuojataulukot.

Jaloittelualueet, séénsuojat sek'a: Iqqkigtgjgjuottopaikat

Kaytéssé on

ulkotarha

jaloittelualue

Jaloittelualue / ulkotarhan séénsuoja

on tarkoitettu eléimelle

kéytetéén vuodessa vrk

kokonaispinta—ala m2

katettu osuus m2/ %

Jaloittelualueen / ulkotarhan séénsuman tIIVIspohJaIsen Ja muun alueen pohjamatenaahtja plnta-aiat
asfaltti m2

betoni m2

vaihtopohja m2

muu, miké? m2

Lanta poistetaan kertaa viikossa

Selostus jal0Ittelualueelta / saansuqasta pOIstetun lannan varastoinnista

6045 / 1102020

%

i
My6ntémis

paivémaara‘ 1Viranomainen/taho

{

‘Vvoimair‘Ien

Lain
Vireillé

Ympérist6lupa i K4 Di 10.1.2003 Kainuun clykeskus
\

llmoituspéétés
‘
D D

Sijoituspaikkalupa(terveydenhoitolaki)
; D D

Sijoituslupa (terveydensuojelu|aki) 1 i D D
Lupa
maahan

jéteveden
(vesilaki)

johtamiseksi ojaan tai

l § D D
‘

Sopimus yleiseen tai toisen viemériin D DIiittymisesté (vesihuo!tolaki)

YVA-lain mukainen arviointi ‘ D D
x

Natura-arviointi yms.
‘ D
‘

VHaO:n ja KHO:n ratkaisut 1 D
D
D

Rakennuslupa i D D
Muu lupa tai hyvéksynté, miké? §

‘ D D
Liitteené viimeisin (Hitetta'‘ ei tarvita, jos ilmoituksen késittelee sama viranomainen):

ilmoituspéét©s

ympéristéiupa
sijoituslupa/sijoituspaikka|upa

muu, miké?

Tiedot on esitetty Hitteessé nro



6. TIEDOT ELAINSUOJAN VAIKUTUSALUEELLA SIJAITSEVASTA ASUTUKSESTA JA MUISTA LUVAN- TAI
ILMOITUKSENVARAISISTA ELAINSUOJISTA

Eléinsuojan vaikutusalueeHa tarkoitetaan véhintéén 600 metrin vyéhyketté eléinsuojasta, lannan varastointitilasta
tai eléinten jaioittelualueesta ympéréiviin kohteisiin. Tiedot merkitéén mybs rakentamattomien kiinteistdjen osalta.

7. ELAINSUOJAN VAHIMMAISETAISYYSVAATIMUKSET HAJUN PERUSTEELLA HAIRIINTYVIIN KOHTEISIIN

llmoitetaan asetuksen liitteen 1 mukainen etéisyysvaatimus hajun perusteeHa héiriintyviin kohteisiin‘ Taulukon perus-
teel|a huomioidut hajupééstovéhennystekniikat lyhentévét eléinsuojan véhimméisetéisyytté léhimpéén hairiintyvéén
kohteeseen. Toiminnanharjoittaja sitoutuu kéyttéméan valittuja pééstovéhennystekniikoita, joiden tulee olla rakennet—
tuna ja toimintakunnossa ennen toiminnan aloittamista.

Mikéli etéisyysvaatimus ei téyty, on eléinsuojan Iaajennuksen osalta mahdollista hakea véhimméisetéisyydesté

poikkeamista. Poikkeamisen mahdollisuuden ratkaisee viranomainen. Laajennusosan sijoittaminen etéisyysvaati-
musta léhemmés edellyttéé, etté hairiintyvéHe kohteeHe ei aiheudu huomattavaa hajuhaittaa, eiké eléinsuojan laa—

jennusosaHa ole kiinteistoHé muuta vahimmaisetéisyyden téyttévéé sijoituspaikkaa‘ Poikkeamista haetaan liitelo-
makkeeHa.
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Selostus jaloittelualueen valumavesien késittelysté

Ruokinta— tai juottopaikka sijaitsee

ulkotarhassa

jaloittelualueella

Pysyvé ruokinta- tai juottopaikka on

katettu D kyua E] ei

tiivispohjainen E kyua D ei

Tiedot on esitetty liitteessé nro

Kohde i Kohteen nimi, kiin-
teistétunnus tai
kéyntiosoite

Elainsuoja ja
séénsuoja

Lannan ja pakkaa-
mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis-
teen varastointitila

Jaloittelualue

Asuinkiinteistét

(omat) ei ole
Etéisyydet (m)

‘
Etalsyydet (m)

\

‘ Etaisyydet(m)

Asuinkiinteisto‘‘t Asuinrakennukset kiinteis-

(muiden) téillé:

i x,x

Etéisyydet (m)
500m

talsyydet ) Etéisyydet (m)

\MVapaa—ajan
kiinteisté i

‘ Etéisyydet (m) ‘ Etalsyydet( )
ei ole

‘ Etéisyydet(m)

Muu kiinteisté (koulu,
paivakoti, sairaala, kirk—
ko tms.)

ei ole

)

Etéisyydet (m)
‘
Etéisyydet (m) Etéisyydet (m)

i
Tiedot eléinsuojan vaikutusalueeHa sijaitsevista muista eléinsuojista

Tiedot on esitetty liitteessé nro

Eléinyksikkomééré (kpl) Etéisyysvaatimus (m)
‘ Héiriintyvé kohde Etéisyysvaatimus

téyttyy

1521 lm 300 @ kyua E ei

) D kylla D el
J
‘ D kyna E ei)



8. VESIEN- JA LUONNONSUOJELUN KANNALTA HAIRIOLLE ALTTIIT KOHTEET

llmoitetaan vesien—ja luonnonsuojelun kannalta héiric‘jlle alttiiden kohteiden etéisyydet rakennusten tai muiden hai-

riintyvien kohteiden ulkoreunoista.

9. LANNAN KASITTELY JA VARASTOINTI

9.1 Lannan késittely

Eri lannankésitte|ymenete|mien piirissa'‘ olevien eléinpaikkojen méérét, lannan késittely ja varastointi ilmoite-

taan eléinsuojarakennuksittain liitteella'‘ 6045a eléinsuojataulukot.

9.2 Laiduntaminen

Mité eléimié Iaidunnetaan? Umpilehméitja tiineet hiehot

Eléimia laidunnetaan 4 kuukautta/vuorokautta vuodessa

Elaimet ovat oisin sisana E kyné & ei

Laitumet tai osa niisté rajoittuu vesistOén E] kyHé g ei

Onko laidunnusaika huomioitu lantavarastojen tilavuudessa? D kyllé & ei

Tiedot on esitetty liitteessé nro

10. SUUNNITELMA LANNAN HYODYNTAMISESTA

Levitykseen kaytettévé peltoala yhteensé 204,43 ha, josta:
omistuksessa olevaa peltoa 61,36 ha,

vuokrapeltoa 143,07 ha,
sopimuspeltoa ha
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Kohde EIéinsuoja tai Lannan ja pakkaa- Jaloittelualue
'Ulkotarhan

séénsuoja mattoman orgaani-
sen lannoitevalmis- éjajuottopaikka

pysyvé ruokinta-

teen varastointitila

Sijainti térkeéllé tai muulla \ 1
vedenhankintakéyttéén E kyné @ ei

‘
B kyna E ei j E kyua E ei

soveltuvalla pohjavesialu-
eella \
Etéisyys taiousvesikaivoon

% kyua E ei E kyna D ei \
‘ E kyna E eitai ~léhteeseen véhintéan

5O m 1
1

Ent§isyys vesistdén véhin- ‘ kyna E ei & kyna E ei ‘ E kyna B ei i [j kyna E ei
taan 5O m 1 i

noroon
Etéisyys

véhintéén
valtaojaan

25
tai
m

i
% kyna E ei ‘3

l E kyna D ei D kyua E ei
‘

$jjaipti
Naturg 2ooo—alueen 1 D kyna & ei D kyllé % ei

‘
E kyna E ei ‘ B kyna E ei

lahelsyydessa

Sijainti muun luonnon- \ \
suojelualueen léheisyy- D kyna ei % E kyna @ ei E kyua E ei ‘ D kyHé D ei
dessa \

Sijainti tulva~alueella E kyna E ei l E kyua % ei ‘ E kyna E ei l E kyua D ei

Jokin muu héiriintyvé koh- E kyna g ei §
1
E kyna E ei ‘ E kyna B ei \ E kyua E ei

de, esim. muinaismuisto

Tiedot on esitetty liitteessé nro



Onko Iannan levitykseen kéytetta'‘vaé peltoa 1- ja 2-Iuokan pohjavesialueeHa? D kyllé g ei

Pohjavesialueilla on lannan levitykseen kéytettéva''é peltoa ha, lohkonumerot

Pohjavesialueilla sijaitseviHe pelloille on tarkoitus Ievittéé

nesteméisié lantoja tai lannoitevalmisteita

kuivalantaa tai vastaavia lannoitevalmisteita

Luovutetaanko lantaa jatkoka'‘siteltévéksi tilan ulkopuolelle? D kyllé, toimituspaikka & ei

Luovutettavan lannan mééra: m3/v ja t/v

Palautuuko késiteltyé lantaa oman tilan pelloille ievitettévéksi? D kyllé D ei

Kuinka paljon? m3/v ja t/v

Otetanko tilalla vastaan muuta lantaa tai pakkaamattomia orgaanisia |annoitevalmisteita?
kyllé, muuta lantaa m3/v ja t/v

kyllé, pakkaamattomia orgaanisia lannoitevalmisteita m3/v ja t/v
el

Poltetaanko lantaa mama? E kynég ei

Poltettavan Iannan mééré m3/v ja t/v

Kattilan polttoaineteho MW

Lannan poltossa muodostuva tuhka

ka'‘ytetéén Iannoitteena omilla pelloilla 13 kyllaE ei

luovutetaan tai myydaén tilan ulkopuolelle B kyllé D ei

Tiedot on esitetty liitteessé nro

11. ELAINSUOJAN JATE- JA HULEVESIEN KASITTELY

Tiedot jétevesisté

Jétevesien alkuperé Jétevesiméé$

(m3/v)

Mihin jétevedet johdetaan jaltai miten
ne késitelléén?“

Muut mahdolliset pesuvedet 2O ! Iieteséihéén
i

Sosiaalitilojen WC-vedet § 1O 1 5m3 umpiséiho, jatevedenpuhdistamoHe

Maitohuoneen jétevedet 500 lieteséiIiOOn

1) Umpiséiliésta tulee ilmoittaa séili6n tilavuus (m3) seké séHic‘jn tyhjentéminen (kuka ja minne). Sakokaivoista ilmoi—
tetaan lukumééré. Vesien késittely (kemikalointi, suodatus tms.) kuvataan tarkemmin IiitteeHé.

Hulevesien hallinta (huomioidaan tarvittaessa, esim. tilan sijaitessa vesistén léheisyydessé)

Minkélaisia pinnoitettuja piha-alueita toimintaan kuuluu, joissa tarvitaan hulevesien hallintaa (esim. pééHystetyt
elainten kulkuvéylétja sa'‘ibrehupaanen késittelyalue)?

Mihin néiden alueiden hulevedetjohdetaan?

Mihin puhtaat hulevedet (esim. likaantumattomat katoi!ta valuvat vedet) johdetaan?
maaperaan

’1‘ ojaan

6045 / 112020 6
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muualle, mihin?
W7 .....

Tiedot on esitetty liitteessa nro

12. TIEDOT SYNTYVISTA JATTEISTA JA JATEHUOLLOSTA

Jételaji
Arvioitu

mééré (kg/a)

Késittely, s§ilytys ja jatko-
toimituspaikka

.

Tavanomaiset jétteet 1

Sekajéte 3000 Sotkamon jéitehuolto

Maatalouden muovit ‘
i

5000 ‘ ltésuomen murskauskeskus

Muu, mika’?
‘
1

Vaaralliset jétteet

Jéte6ljyt 100 Sotkamon jéitehuolto

Mhut oIJyIset Jatteet (trasseht, 50 ‘ Sotkamon Jétehuolto

,

suodattimet yms.)

Liuotinjéte

Akutja paristot 50
‘
Sotkamon Jétehuolto

.........

Loisteputket i
Késitelty puu

Pilaantuneet rehut F; 15000
‘
Komposti

Muu, miké?

Muutjétteet, mitké?
1

Tiedot vaarallisten jétteiden kirjanpidosta

VaaraHisten jétteiden varastointitila on

lukittava

katettu

tiivispohjainen

Vaarallisetjétteet toimitetaan asianmukaiseen késittelyyn véhintéén kerran vuodessa

Tiedot itsestéan kuolleiden eléinten varastoinnista ja hévityksesté tilalla
Raadonkeréilyyn Honkajoki 0y

Tiedot on esitetty liitteessé nro

13. POLTTOAINE- JA OLJYSAILIOT

Jos tilalla on useita po|ttoaineséi|ioité, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a ela'‘insuojataulukot.

Tilalla on oma polttoaineséilio, jonka tilavuus on 3 m3



14. MUIDEN KAYTETTAVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKA VARASTOINTI

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eléinsuojataulukot.

15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJARJESTELYISTA

Oma kaivo E kyna @ ei

Kunnan vesijohtoverkosto % kyllé D ei

Vedenkulutus 10 m3/vrk

Maidon, eléinten lannan ja rehujen kuljetusten méérét 2 kertaa/vrk

Tiedot on esitetty liitteessé nro

16. ARVIO PARHAAN KAYTTéKELPOISEN TEKNllKAN SOVELTAMISESTA

(Esim. lannanpoistotapa eléinsuojasta, Iannan késittelyja Ievitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus,

jétevesien ja jatteiden késittely tai energiaa sééstévét toimenpiteet)
Lannan késittelysséi kéytetéén parastamahdollista tekniikkaa.

Tiedot on esitetty Iiitteessé nro

17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTWISTA RISKEISTA, ONNETTOMUUKSIEN ESTAMISEKSI SUUNNITELLUISTA
TOIMISTA SEKA TOIMISTA HAIRIOTILANTEISSA

Tilalla on palo-ja pelastussuunnitelma % kyllé D ei

Kuvaus toiminnan riskeisté ja tarkkailusta

Tiedot on esitetty liitteessé nro

6045 / 11.2020

Sa'‘ilio'‘ on varustettu

suoja—altaalla, tilavuus 4 m3

katokseHa

Iukituksena

y|itéyténestime|la
laponestolaitteeHa

2—vaippaséi|i6||é

Tiedot polttoaineséilibn alustasta

maapohja

betonilaatta

muu, miké?

Tiedot tankkauspaikan pééHystyksesté
Betonilaatta

Tilalla on muita Oljytuotteita enintaén 200 litraa, jotka séilytetaén Varastossa

Polttoaineséili6t on viimeksi tarkastettu pal0viranomaisen toimesta (pvm)
17.10.2019

Lisétietoja

Tarkemmat tiedot on esitetty Iiitteessé nro



18. ARVIO TOIMINNAN PAASTOISTA JA VAIKUTUKSISTA YMPARISTOON

Tiedot toiminnasta syntyvisté pééstoista (esim. haju, melu, poly, ravinnepééstdt vesistéén ja maaperéén),
niiden vaikutuksista ympéristéén seka toimenpiteisté paéstojen véhentémiseksi
Hajuhaittaa tulee véihan muutaman kerran vuodessa7kun lantaa levitetééin, muuten ei. P6ly‘2i léihinnéi rehunajo aikana

parina péiivéiné vuodessa. Ravinnepéiéistm pyritéiéin estamaén oikeilla viljelytoimillaja ymparistéehtojen mukaisella
lannankésittelylla.
Tiedot kuinka toimintaa ja ymparIstovaIkutukSIa tarkkaIHaan (mm. e|éinsuojarakennusten ja’i’éihtavarastojen
tiiveys, polttoaineséihdiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden Iaatu, ja jétevesijérjestelmien toimivuus)
Tiiveytta seurataan péiivittiiin tyén Ohessa Lantalat tarkastetaan tyhjéna ollessa.

Tiedot on esitetty liitteessé nro

19. ILMOITUKSEEN LIITETTAVAT TIEDOT

1.Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000

2.Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000

3.Pohja-ja leikkauspiirrokset nykyisistéja tulevista eléinsuojista, séansuojista, |antavarastoistajajaloitte|u-

alueista

4.Maaperéselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella seké aina kalvoaltaiden osalta)

5.Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot

B 60Luettelo ja kartta eléinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan

ja haltijan nimi, osoite, kiinteistétunnus)

D 7.Kopio viimeisimmésté ympéristéluvasta tai muusta ympéristbnsuojelua koskevasta péétéksesté (jos il-

moituksen késittelee eri viranomainen)

D 8.Todistus kiinteistén hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikéli kiinteistt‘) ei ole

omassa omistuksessa

9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen
10. Jétevesien késitte|ysuunnite|ma

111 6045a eléinsuojataulukot

12. 6045b vahimmaisetéisyydesté poikkeaminen

20. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja péivémééré

14.2.2023

AHekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys

Viranomaiselle l§hetettyé ilmoituslomaketta voi téydentéé vain kerran. Jos Iomakkeen tiedot ovat téyden-

nyksen jéIkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jétetéén tutkimatta. llmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot

ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen Iiittéé témén Iomakkeen liitteineen asiasta annettavaan

péétéikseen.

6045 / 11.2020
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ERISTYS JA ILMANVAIHTO RAKENNUKSITI'AIN

— lémm6neristys kyllé/ei kyHé/ei ei

- ilmanvaihto koneellinen/luonnollinen konee||inen/|uonnol|inen luonnollinen

- poistohormien lukumééré ja korkeus 3/7m

- poistohormien sijainti (ilmansuunta, jos seinéllé)

LIETEKUILUJEN TOIMINTA
Kiinteét raappakéytévét, pumppaus péétykuilusta

Eléinpaikkaméérét

ELAINPAIKAT EI'a‘inpaikkojen mééré yhteensé
Elainsuoja (nimeé rakennus/osasto) El§insuoja (nimeé rakennus/osasto)

Vanhapihatgto Ky/mtipihatto

Nykyinen tilanne Tuleva tilanne Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa Lietelanta Kuivikelanta Kuivalanta Virtsa

NAUTAKARJA

Iypsylehmié ja/tai umpilehmié 100 115 100 15
emolehmié

hiehoja (12-24 kk) 40 40

Iihanautoja ja sonneja (12-24 kk)

siitossonni (>2 v)

lehmévasikoita 6—12 kk 20 20

!ehmévasikoita < 6 kk 10 15 15
sonnivasikoita 6—12 kk
sonnivasikoita < 6 kk 5 5 5

SIKALA

lihasikoja (teuraspaino < 9O kg)

emakoita porSaineen (s 11 vko)a“

emakoita porsaineen sate|liittisika|assa (s 5 vko)
az’

joutilaita emakoita ydinsikalassa

VierOitettUja porsaita (5v11 vko, jus tHalla ei ole emakolta]

karjuja (téysikasvuisia)

SIIP/KARJA

broilereita

munituskanoja, broileriemo

kananuorikoita

kalkkunoita

ankkoja ja hanhia

sorSIa

MUU ELA/NSUOJA

lampaat (uuhi karitsoineen, pukki)

vuohet (kuttu kileineen, pukki)

karitsat ja kilit 3-9 kk (kasvatuksessa 2 eréé vuodessa)

karitsat ja kilit 6-9 kk (kasvatuksessa 2 er’é'a' vuodessa)

hevonen >150 cm

poni 120-150 (140) cm

pienponi <120 cm



Jos lietekuiluja esitetéén hyvéksyttévéksi Iannan varastointiti|avuuteen, Iietekuilujen kokonaistilavuus ja

hybtytilavuus |askentaperusteineen

a1, a2) Tavanomaisessa emakko» tai yhdisxelmésikaWassa merkitéén kchtaan
”Emakoita

pnrsaineen" pursitusosastun ja tiinevlysusaston emakot seké joutilaat emakot, Tiedot téyte‘é‘

Ilmuituksessa tulee antaa porsastuotantotoiminnan osalta myés

seuraavat tiedot:

- porsituspaikkojen, joutilaspaikkojen, t ytyspaikkojen ia

vieroitetlujen porsaiden (5-11 viikkoa) mééré seké

Iannankésittelymenete|m§

- emakoiden ryhm‘a'koko

~ mamako porsikusta porsituspaikkaa kohden/vuosi.

Erillisen vélikasvatkamotoiminnan (ei emakoi‘a) osalta ilmoitetaan

vieroitettuien porsaiden (5—11 viikkoa) maéra, kasvaluserien mééré

vuodessa ia Iannankésittewmenetelmi

joko kuhtaan a1 rai aZ sen mukaan, minké ikéisené porsaat viedéén pois tila‘ta.

i e



Liete- ja virtsaséilién tiedot

Liete- tai virtsaséili6 1 Liete- tai virtsaséilié 2

Onko séili6 uusi vai 0lemassa 0leva olemassa oleva olemassa oleva

Sijaitseeko s'a’ilit') eléinsuojan yhteydessé vai muualla? navetalla etésili6

Séilit‘jn kokonaistilavuus (m3) 1808 1808

Séilién siséhalkaisija (m) 28,18 28,18

Séili6n hybtykorkeus (m) 3 3

Séilibn materiaali betoni betoni

Onko katetta, jos niin millainen (esim. luonnollinen

kuoret-tuma, turve, styrox, EPS-rae, betoni, pelti, luonnollinen kuorettuma luonnollinen kuorettuma

pressu)?

Kuormausalueen materiaali ja pinta—ala (m2) tiivis murskepohja tiivis murskepohja

Téyttétapa (Iietekuiluista/ pumppu- tai

pudotuskaivoista Iieteséilibn yléosaan/a|aosaan)
pumppauskaivosta alaosaan pumppauskaivosta alaosaan

Etélantalan kiinteistétunnus 18—141



Kuivalantalan tiedot

Kuivalantala 1 Kuivalantala 2 Kuivalantala 3 Kuivalantala 4

Onko lanta uusi vai olemassa oleva? Uusi

Sijaitseeko lantala tilakeskuksessa vai muualla? tilakeskuksessa

Lantalan kokonaistilavuus (m3) 1150

Lantalan pohjam ja reunojen materiaali betoni

Lantalan pohjan pinta—ala (m2) 312

Lantalan reunojen lukumééré (kpl) 3

Lantalan reunojen korkeus (m) 3

Ajoluiskan korkeus (cm) 60

Onko katetta, jos niin millainen (esim. turve, pressu,
kiinteé katto)?

Kiinteé katto

Kuormausalueen materiaali ja pinta-ala (m2) Betoni 96m2

Johdetaanko kattamattoman lantalan sadevedet

lieteséili66n tms. vai imeytetéénké kuivikkeisiin?

Etélantalan kiinteistétunnus



Kuivikepohjan tiedot

Esitetéén, jos kestokuivikepohjia esitetéén huomioitavaksi lannan varastointitHavuutena

Kuivikepohja 1 Kuivikepohja 2 Kuivikepohja 3 Kuivikepohja 4

Eléinpaikkamééré ja kuivikepohjan sijainti ja
kuivitusjérjeste|mé (rakennus/osasto)

Vasikkala,vanhapihatto, o!ki/turve Kylmépihatto

Kuivitetun alueen pinta—ala (m2) 48 336

Kuivikkeen paksuus (cm) SO 100

Kuivikepohjan vesitiivisté materiaalia olevien reunojen

korkeus (cm)
50 200

Reunojen materiaali Betoni Betonielementti

Lattian materiaali betoni Betonielementti

Kuivikemateriaali Olki/turve Olki/turve

Tyhjennyskertojen Iukumééré (krt/vuosi) 6 2

Poistetun kuivikelannan varastointipaikka Kuivalantala Kuivalantala



Lannan muu késittely

Selostus esim. késittelyst’a‘ biokaasulaitoksessa, lannan

kompostoinnista, separoinnista tai ilmastuksesta

Kyllé/ei materiaali
Kompostointialusta on tiivispohjainen

Kompostointialusta pinta—ala (m2)

Reunan korkeus (cm)

Kompostointialustan pinta—ala (m2)



Séil6rehun varastointi

S§il6rehun valmistuspaikka

Torni Laakasiilo Auma Py6r6paalaus Muu, miké?

i

Tuoreena (t/a)

Esikuivattuna (t/a) 1600 1000

Puristenesteen johtamispaikka (umpikaivo/virtsa—tai

lieteséHié/muuaHe, minne?)

Puristenestekaivoon ja siité pumppaus

lietealtaaseen

Séili6n tilavuus (m3) 1

Selostus talteenotetun puristusnesteen kéytésté Levitetéén pellolle

Auman pohjan materiaalit

Muutokset rehun valmistuksessa tai varastoinnissa



Kemikaalien varastointi

Kemikaaii Kéyttéméérét (litraa/tonnia vuodessa) Varastossa enint5'a‘n (litraa/tonnia) Varastointipaikka ja -tapa (séilytysastia, séilytyspaikka esim. pohjamateriaali, onko al!astettu/viemér6ity tila)

Muut 6ljytuotteet (esim, traktorin 6ljyt) 4001 200 Vanha navetta, tynnyreissé tai muoviastioissa, betoni pohja, ei Vieméréintié.

Rehunséi|6ntéaineet Biologiset Biologiset séilytetéén pakkasessa pussissa

Lannoitteet Ei ole

Kasvinsuojeluaineet Ei ole

EIéinten léékkeet Léékekaapissa L‘aéikekaapissa

Eléinsuojissa kéytettévét pesuaineet 800 400 Tynnyreissé, seké kéyttépaikoiHa 201 astioissa, on valuma»altaat

Desinfiointiaineet Ei nyt kéytéssé

Muuta, mité?



Tiedot polttoaines§i|i6ist§

Polttoaines'a‘i|i6 1 Polttoaineséiliti 2 Polttoaines5ili6 3 Polttoaines§ili6 4

Séilién tilavuus (m3) 3

Séilién alustan materiaali ja mahdollisen valuma-altaan

tilavuus (m3)

Kyllé Ei Kyll§ Ei Kyllé Ei Kyna i Ei

Polttoaineen

kéyttétarkoitus

tankkaus kyllé

eléinsuojan Iémmitys

viljan kuivaus kyllé

muu, miké?

S§ili6n tyyppi Kyllé Ei Kyll§ Ei Kyllé Ei Kyllé Ei

MaanpééHinen séilié kyllé

2—vaippaséili6

Varusteet

Katos kyllé

Lukitus kyllé

Ylitévt6nestin kyllé

Lapon estolaite kyll'a‘

Vuodonilmaisin
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