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VÄHIMMÄISETÄISYYDESTÄ POIKKEAMINEN
Ilmoituksen käsittelevä viranomainen harkitsee tapauskohtaisesti, onko eläinsuojan laajennusosa
mahdollista sijoittaa vähimmäisetäisyyttä lähemmäs häiriintyvää kohdetta. Edellytyksenä on, että
häiriintyvälle kohteelle ei saa aiheutua huomattavaa hajuhaittaa ja että eläinsuojan laajennusosaa
ei ole mahdollista sijoittaa kiinteistöllä muulle soveltuvalle vähimmäisetäisyyden täyttävälle paikalle. Häiriintyvälle kohteelle aiheutuvan hajuhaitan arvioinnissa voidaan huomioida paikalliset olosuhteet ja hajuhaittoja ehkäisevät toimenpiteet.
Kuvaus kiinteistöllä sijaitsevista vaihtoehtoisista vähimmäisetäisyydet täyttävistä sijoituspaikoista eläinsuojalle ja lantalalle
Huovilan tilan kiinteistöllä ei ole parempaa paikkaa uudelle pihatolle. Nykyistä navettaa on hyödynnettävä laajennuksessa, joten paras sijoituspaikka uudelle pihatolle on sen läheisyydessä. Lypsylehmien hoito on intensiivistä ja
vaatii paljon paikallaoloa, jolloin on eduksi että tuotantorakennukset sijaitsevat lähellä toisiaan hoitotyön sujuvoittamikseksi. Mäen päälle on myös rakennusteknisesti paras mahdollinen paikka rakentaa.
Miksi eläinsuojaa tai lantalaa ei voi sijoittaa kyseisille paikoille?
Eläinsuojan rakentaminen muualle kuin osoitetulle paikalle heikentäisi karjanhoitotyön sujuvuutta siinä määrin, että
töiden suorittaminen tehokkaasti ja järkevästi ei olisi mahdollista.
Kuvaus eläinsuojan ja lannan varastointitilan laajennusosan vähimmäisetäisyydestä poikkeavasta sijoituspaikasta ja etäisyys (m) lähimpään häiriintyvään kohteeseen:
Uusi pihatto ja lietesäiliö eivät tule sen lähemmäksi, kuin mitä nykyinen navetta sijaitsee. Vapaa-ajan asuntoon (20446-1-3) etäisyys nykyisestä karjasuojasta 150 m ja kuivalantalasta 180 m, asuinrakennukseen (20-446-1-14) vastaavat etäisyydet ovat 60 m ja 75 m . Uusi pihatto ja lietesäiliö ovat tätä etäämmällä. Maaston muodon takia tässä on paras mahdollisen sijoituspaikka. Eläinten siirtely navettojen välillä on helpompaa, kun sijaitsevat lähellä toisiaan.
Miten estetään huomattava hajuhaitta häiriintyvässä kohteessa (hajun leviämistä vähentävät toimenpiteet
ja tekniikat)?
Hajuhaitta ei merkittävästi muutu nykyisestä tilnteesta. Lietesäiliön pinnan kuorettuma estää hajua hyvin ja liete johdetaan pihatosta nestepinnan alapuolelle. Levitysvaiheessa tulee ajoittaista haittaa, joka pyritään toteuttamaan urakoitsijan toimesta tehokkaasti lyhyessä ajassa kerrallan ja sijoittamalla maahan sekä kasvustoon, mikä vähentää hajuhaittaa. Pihatosta ilma poistuu korkealta avoimen harjan kautta, mikä vähentää hajuhaittaa.
Mitkä paikalliset olosuhteet vaikuttavat siihen, ettei vähimmäisetäisyydestä poikkeamisesta aiheudu
häiriintyvässä kohteessa huomattavaa hajuhaittaa?
Yksi vapaa-ajan asunto ja yksi asuinrakennus on alle vähimmäisetäisyyden, mutta muuiden osalta vähimmäisetäisyys
toteutuu. Kuivalantala tuhjennetään keväällä ja syksyllä. Molemmat kuivalantalat katetut ja niissä kiinteät seinät.
Lietesäiliöön muodostuu kuorettuma ja sitä tarvittaessa edistetään esim. turpeen avulla.
Asemapiirrokseen merkitään eläinsuojan ja lannan varastointitilan vaihtoehtoiset sijoituspaikat kiinteistöllä.
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