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Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Hakija
FoodMik Oy, Käyräläntie 155, 37800 Akaa
Yhteyshenkilö: Olavi Mikkola
Hakemuksen mukainen toiminta
Hakemus koskee sikalatoiminnan muuttamista 2 971 lihasian sikalaksi, toiminnan
aloittamista muutoksenhausta huolimatta sekä luvan tarkistamista 21.2.2017 julkaistujen siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta kiinteistöllä Saparola 20-456-5-4 Akaan kaupungissa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 11.6.2013 myöntänyt tilalle (Saparola
Oy:lle) ympäristöluvan enintään 379 emakolle porsaineen (porsaat alle 12 viikon
ikäisiä), 150 siitossialle, 6 karjulle ja 342 lihasialle. Hakemuksen mukaan toimintaa
muutetaan siten, että sikala siirtyy kokonaan lihasikojen kasvatustoimintaan. Ympäristölupaa haetaan yhteensä 2 971 lihasialle.
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä hakemuksesta on liitteenä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 30.8. – 30.9.2019 Akaan kaupungin virallisella
ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Akaan kaupungin yhteispalvelupisteessä (osoitteessa
Kirkkotori 10) on käytettävissä yleisötietokoneita 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/mielipiteen jättäjän nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus, kylä ja kunta sekä hakijan ja toiminnan nimi ja Dnro LSSAVI/790/2019. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 30.9.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen
www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse
(Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.
Lisätietoja antaa: Ympäristöylitarkastaja Maarit Vuorela, puh. 0295 018 782,
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
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TIIVISTELMÄ
Hakemus koskee sikalatoiminnan muuttamista 2 971 lihasian sikalaksi, toiminnan aloittamista muutoksenhausta huolimatta sekä luvan tarkistamista 21.2.2017 julkaistujen siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta kiinteistöllä Saparola 20-456-5-4 Akaan kaupungissa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 11.6.2013 myöntänyt tilalle (Saparola Oy:lle) ympäristöluvan enintään 379 emakolle porsaineen (porsaat alle 12 viikon ikäisiä), 150 siitossialle, 6 karjulle ja 342
lihasialle. Hakemuksen mukaan toimintaa muutetaan siten, että sikala siirtyy kokonaan lihasikojen kasvatustoimintaan. Eläinsuojatoiminta sijaitsee kahdessa eri rakennuksessa (sikala 1 ja sikala 2). Muutoksen yhteydessä sikalaa 1 laajennettaisiin siten, että rakennuksen päässä oleva varastotila otetaan
sikalakäyttöön. Päätyyn rakennetaan lisäksi lastaustila ja sairasosastot. Ympäristölupaa haetaan yhteensä 2 971 lihasialle.
Eläinsuojien lannankäsittely tapahtuu lietelannalla. Tilalla on nykyisin sikalarakennusten yhteydessä
kaksi noin 2 000 m 3:n lietesäiliötä (katettu kelluvalla katteella, lecasora/turve) sekä noin 50 m3:n pumppukaivo (katettu peltikatteella). Molemmat lietesäiliöt täytetään alakautta. Lisäksi tilalla on käytössä viisi
etälietesäiliötä: noin 772 m 3 (kiinteistöllä Pulkki 20-468-1-22), noin 1 414 m3 ja noin 318 m3 (kiinteistöllä
Saari 908-451-1-91), noin 310 m 3 (kiinteistöllä Heinäkangas 20-407-32-2) ja noin 650 m3 (kiinteistöllä
Pelto-Tiura 20-471-3-28). Yhteensä lietelannan varastointitilavuutta tulee lietekuilujen (1 820 m3) kanssa noin 9 334 m3. Sikalatoiminnan muuttamisen jälkeen tilalla oleva kuivalantala ja sikalarakennusten
yhteydessä olevat ulkotarha-alueet poistuvat käytöstä.
Sikalarakennusten pesuvedet johdetaan lietesäiliöihin. Lietelanta ja pesuvedet käytetään pelloilla lannoitteena. Sikalarakennuksen sosiaalitilojen wc-vedet johdetaan umpisäiliöön ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.
Hakemukseen on liitetty selvitys siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien mukaisten tekniikoiden käytöstä sikalan toiminnassa. Ammoniakkipäästöjä vähennetään mm. ruokinnan
kautta ja varastoimalla lietelanta kelluvalla katteella katetuissa lietesäiliöissä. Lietelannan levityksestä
aiheutuvia ammoniakkipäästöjä vähennetään levitysteknisen menetelmin ja lannan muokkaamisella
maahan.
Etälietesäiliöiden (5 kpl) vaikutusalueet ovat niin etäällä eläinsuojista ja niiden vaikutusalueesta, että
etälietesäiliöiden vaikutuksia tai mahdollista ympäristöluvan tarvetta ei arvioida tämän eläinsuojaa koskevan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Tiedot ovat kuitenkin tarpeen riittävän lietelannan varastointitilavuuden arvioimiseksi.
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