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KUULUTUS ELÄINSUOJATOIMINTAA KOSKEVASTA 
ILMOITUKSESTA  
 
Maatalousyhtymä Niskanen Mikko ja Matti (os. Ojapellontie 9, 92910 
Tavastkenkä) Pyhännältä on toimittanut 20.1.2021 olemassa olevan 
eläinsuojatoiminnan olennaista muuttamista koskevan ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 115 a §:n mukaisen ilmoituksen Haapaveden kaupungin 
Ympäristöpalvelut Helmelle. Tilalla on ennestään vuonna 2001 myönnetty 
ympäristölupa, joka käsittää 45 lypsylehmää, 35 hiehoa (yli 8 kk) ja 36 vasikkaa.    
 
Toiminta sijoittuu Pyhännän keskustaajamasta maanteitse noin 13 km koilliseen 
Tavastkengän alueelle Ojapellonperälle ilmoituksen tekijän omistamille Kesti-tilalle 
(kiint.tunnus 630-404-95-3) ja Ojapelto-tilalle (kiint.tunnus 630-404-14-14). 
Toimintapaikan osoite on Ojapellontie 9, 92910 Tavastkenkä. Alueella ei ole asema- 
eikä yleiskaavaa. Lähin pohjavesialue on noin 3,6 km:n päässä alueelta itään päin, 
Palokankaat (11 630 007), 2-luokka. Lähimmät vesistöt ovat tilakeskuksen 
luoteispuolella yhden kilometrin päässä oleva Siikajokeen laskeva Pyhännänjoki ja 
900 metrin päässä oleva Kurkelanjärvi. Lähin valtaoja on 115 metrin päässä 
tilakeskuksen eteläpuolella. Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella, Natura-alueella 
eikä muulla luonnonsuojelualueella. 
 
Eläinsuojatoiminnan olennainen muutos koskee lypsylehmien lisäämistä. Tuotannon 
laajentamista varten tilakeskukseen rakennetaan uusi maitopihatto 75 lypsylehmälle. 
Lisäksi rakennetaan uusi1 500 m3:n etälietesäiliö ja 300 m3:n katettu etäkuivalantala 
Kesti-tilalle noin 900 metrin päähän lounaaseen tilakeskuksesta. Olemassa olevaan 
nykyiseen navettaan sijoitetaan hiehot, lihanaudat sekä lehmä- ja sonnivasikat. 
Tuotantotiloihin on uuden maitopihaton rakentamisen jälkeen mahdollista sijoittaa 75 
lypsylehmää, 20 hiehoa (12-24 kk), 8 lehmävasikkaa (6-12 kk), 11 alle 6 kuukauden 
ikäistä lehmävasikkaa, 24 lihanautaa (12-24 kk), 7 sonnivasikkaa (6-12 kk) ja 10 alle 
6 kuukauden ikäistä sonnivasikkaa. Tilalla on ennestään 200 m3:n ja 1 455 m3:n 
lietesäiliöt. Kaikkiin kolmeen lietesäiliöön tulee luonnollisen kuorettuman lisäksi 
kelluva turvekate. Lantajärjestelmänä sekä nykyisessä navetassa että uudessa 
pihatossa on lietelanta ja poikima- ja umpilehmillä kestokuivikepohja. Uuden pihaton 
lietelantajärjestelmän lantakanavissa on lannan jäähdytysjärjestelmä. 
Tilakeskuksessa on kaksi polttoainesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 6 m3 ja ne on 
sijoitettu betoniseen, katettuun 5,96 m3:n valuma-altaaseen. Tilalla on 
lannanlevitykseen käytettävissä omaa peltoa yhteensä 113,91 hehtaaria. Lähin 
naapuritilan asuinkiinteistö sijaitsee 190 metrin etäisyydellä uudesta eläinsuojasta 
pohjoiseen.  
 
Ilmoitusasiakirjat ovat yleisesti nähtävänä 21.1.–1.3.2021 Haapaveden kaupungin 
ja Pyhännän kunnan verkkosivuilla osoitteissa http://www.pyhanta.fi/ ja 
https://www.haapavesi.fi/ Kuulutukset-kohdissa. Ilmoituksen johdosta on niillä, joiden 
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oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus muistutuksen tekemiseen, sekä muilla 
henkilöillä ja yhteisöillä oikeus mielipiteen ilmaisuun. Ilmoitusta koskevat kirjalliset 
muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 1.3.2021 mennessä Ympäristöpalvelut 
Helmelle, os. Rynnäkkötie 1, 3. krs, 86600 Haapavesi tai sähköpostilla 
ymparistohelmi@haapavesi.fi.  
 
Kuulutuksen julkaisupäivä Haapaveden kaupungin ja Pyhännän kunnan 
verkkosivuilla on 21.1.2021 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä 
päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta lukien. Lisätietoja antaa 
ympäristötarkastaja Eeva Heiska, puh. 044 7591 154. 
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