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Nautakasvattamon ilmoitusmenettely: Koisjärvi, Sitarlan kylä
(444-553-4-41)
300/11.01.00/2019
LUPJ 27.02.2020 § 15

Seppo Mannerkoski on tehnyt ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisen ilmoituksen lihakarjan kasvatustoimintansa laajentamisesta. Ilmoitusta koskeva toiminta sijaitsee Lohjan Sitarlan kylässä tilalla Anttila 444-553-4-4.
Lohjan hallintosäännön 31 §:n mukaan Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan lupajaostolle kuuluu kunnan toimivaltaan kuuluvien ympäristölain
mukaisten ilmoitusmenettelyjen käsittely.
Tilalla on tällä hetkellä 60 lihanautaa ja 40 sonnivasikkaa. Nykyiset pihatot
toimivat kuivikepohjamenetelmällä. Nykyisten lantaloiden yhteenlaskettu tilavuus on 1440 m³. Toiminnan laajentamisen myötä tilalle rakennetaan uusi pihatto, jonka myötä tilan eläinmäärää kasvatetaan 120 lihanautaan ja
uuteen pihattoon tulee myös kuivikepohja ja pihaton yhteyteen rakennettavan lantalan tilavuus on n. 1000 m³. Lantaloiden tilavuus riittää yhdessä
huomioitavien kuivikepohjien tilavuuksien kanssa tilan tulevan eläinmäärän
mukaiseen lannan varastointiin. Eläinsuoja ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.
Eläinsuojan toiminta on ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaan ilmoituksenvaraista (vähintään 100 ja alle 500 lihanautaa).

Lisätiedot

Ympäristösuunnittelija Jessika Karvinen, jessika.karvinen@lohja.fi

Oheismateriaali

- sijaintikartta
- ilmoitus liitteineen
- Lohjan ympäristöterveyspalveluiden lausunto

Esitys
Ympäristöpäällikkö

Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen ilmoitusmenettelyn päätökseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liite 2

Naudankasvattamon ilmoitusmenettely Koisjärvi, Sitarlan kylä
444-553-4-41

Täytäntöönpano
ote: ilmoituksen tekijä
----------------------------------Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 4.3.2020
Päivi Kesälä
pöytäkirjanpitäjä
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VALITUSOSOITUS
Hallintovalitus
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja valitusaika
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika 30 päivää

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204,
65101 Vaasa
Puhelin
029 56 42780
Fax
029 56 42760
sähköposti:
vaasa.hao@oikeus.fi
Virastoaika
8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Päätöksen antopäivä
4.3.2020

Päätös nähtävillä
4.3. - 14.4.2020

Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja
(Hallintolainkäyttölaki 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai sähköpostilla.
Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä
lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä.
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Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi
Kenelle Seppo Mannerkoski, Anttilantie 35, 09630 Allekirjoitus (jos päätös luovutetaan asianosaiselKoisjärvi
le)
( ) Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
(x ) Lähetetty postitse tavallisena / kirjattuna kirjeenä
( ) Muulla tavoin, miten
Pvm
4.3.2020

Tiedoksiantaja
Päivi Kesälä

( ) Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona
( ) Luovutettu asianosaiselle kirjallista todistusta
vastaan
Allekirjoitukset

Valituksen käsittelyn maksullisuus
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksu.
Liitetään pöytäkirjanotteeseen

