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Kuulutus
Ympäristölupahakemus
Hakija
Haaviston siitoskanala
Asia
Kanalan ympäristöluvan muuttaminen, Eura
Hakemuksen mukainen toiminta
Haaviston siitoskanalalla on voimassa oleva ympäristölupa 14 000 munivan kanan ja 42 000 kananuorikon kanaloille (11.10.2005, nro 85 YLO,
dnro LOS-2003-Y-1340-131). Toiminnanharjoittaja on 28.1.2019 jättänyt
aluehallintovirastoon BAT-tarkistamishakemuksen, mutta on 22.3.2019
muuttanut hakemuksensa toiminnan muutoshakemukseksi. Hakemus koskee olemassa olevan kanalan toiminnan muuttamista siten, että toimintaa
jatketaan 30 000 munivan kanan kanalana, jossa tuotetaan haudontamunia
noin 486 tonnia vuodessa. Untuvikkoja syntyy noin 3 miljoonaa kappaletta.
Kanalat ovat lattiakanaloita, joissa käytetään kuivikkeena kutteripurua. Kanalat tyhjennetään kerran vuodessa. Kanaloiden yhteydessä on yksi betonipohjainen kuivalantala, jota käytetään lannan välivarastointitilana. Tilalla
on pohjavesialueen ulkopuolella kaksi etälantalaa (avoimia asfalttipohjaisia
kompostointilaattoja, jotka on muotoiltu siten, ettei sade- ja valumavedet
pääse valumaan maastoon). Hautomosta tuleva haudontajäte sekoitetaan
lantalassa lattiakanalan lantaan ja turpeeseen. Lannan varastointitilojen yhteistilavuus on noin 1 800 m3. Kanalasta tulee noin 1025 m3 kuivikelantaa
vuodessa. Lanta levitetään pelloille keväällä ja syksyllä.
Tilalla on neljä polttoainesäiliötä, joiden yhteistilavuus on 24 000 litraa. Yksi
säiliöistä sijaitsee maan alla ja muut sisällä kanalarakennuksissa. Maan
päällisissä säiliöissä on suoja-altaat.
Tilalla kuolleet eläimet poltetaan tilalla sijaitsevassa siipikarjalle soveltuvassa polttolaitteistossa. Kanojen vaihdon yhteydessä kanat toimitetaan ulkopuolisen yrittäjän toimesta teurastamoon, käsiteltäväksi eläinjätteen käsittelylaitokselle tai turkistarhoille.
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Kanalassa käytettävä vesi otetaan omasta kaivosta. Kanalan pesu suoritetaan kanojen vaihdon yhteydessä kuumavesipesurilla. Pesuvedet ja eläinsuojan WC-vedet johdetaan jokaisen kanalan yhteydessä sijaitseviin umpisäiliöihin, joiden yhteistilavuus on noin 75 m3.
Toiminnan sijainti
Euran kunnan Panelian kylässä kiinteistöillä Tuomisto 50-436-14-28, Kotipelto 05-436-14-149 ja Koskela 50-436-13-66 osoitteessa Kahalantie 151.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 10.9. – 10.10.2019 Euran kunnan ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu
Julkiset hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana sähköisesti yleisesti nähtävillä Euran kunnanvirastossa (Sorkkistentie 10).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, 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 nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnrot ESAVI/3038/2019 ja ESAVI/10534/2019.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 10.10.2019 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443
sähköposti: seija.virolainen@avi.fi
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421
sähköposti: tero.makinen@avi.fi

