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ASIAN KÄSITTELY 

6.5.2020 5/2020 

Kuuleminen 

Ilmoituksen vireilläolosta on kuulutettu Merijärven kunnan verkkosivuilla 22.11. -
23.12.2019 välisenä aikana, minkä ajan ilmoitusasiakirjat ovat olleet nähtävänä kun
nantoimistolla (23.12.2019 Merijärven kunnankirjastossa). Ilmoitusta koskeva lehti
ilmoitus on julkaistu Kalajokilaakso -lehdessä 27.11.2019. 

Eläinsuojien lähinaapureille ja vaikutusalueen kiinteistönomistajille on lähetetty kuu
lemiskirje ja varattu näin muistutusmahdollisuus ympäristönsuojelulain mukaisesti. 
Kuulemiskirje on päivätty 22.11.2019. 

Ilmoitusta on täydennetty 14.1.2020 suunnitelmapiirustuksella nykyisen pihaton kuiva
lantalan pressuoven ja kattohormin asentamiseksi. Esitetyt muutokset ovat lähimpien 
naapureiden näkökulmasta myönteisiä, joten muutoksesta ei ole nähty tarpeelliseksi 
kuulla tai kuuluttaa erikseen. 

Hakijan 27.4.2020 ilmoittamat muutokset uusien lietesäiliöiden sijoittamiseksi kauem
mas tilakeskuksesta ja vuokralantalan käyttöönottamiseksi pienentävät hajuhaittoja. 
Koska muutokset ovat naapureiden - häiriintyvien kohteiden - näkökulmasta selkeästi 
myönteisiä, muutoksista ei ole katsottu tarpeelliseksi kuulla eikä kuuluttaa erikseen. 

Lausunnot 

Ilmoituksesta on pyydetty 25.11.2019 päivätyllä kirjeellä lausunto Kalajoen kaupungin 
ympäristöterveydenhuollolta. 

Lausuntoa ei ole esitetty. 

Hakijan 27.4.2020 ilmoittamista muutoksista ei ole nähty tarpeelliseksi pyytää lausun
toa uudelleen. 

Muistutukset 

Ilmoituksesta on esitetty kuulemisaikana 22.11. - 23.12.2019 yksi muistutus. Muistutus 
koskee alkuperäistä ilmoitusta ennen hakijan 27.4.2020 ilmoittamia muutoksia toimin
taan. 

Muistuttaja A      on todennut 9.12.20�9 päivätyssä muistuksessa seuraavasti: 

"Muistutus eläinsuojan rakentamisesta Merijärven kunnassa Petäjäskosken kylässä ti
lalla 483-402-5-41 (Kangas) osoitteessa Männistöntie 298, 86230 Ylipää. 

2017 rakennetussa hiehopihatosta on aiheutunut hajuhaittoja johtuen siitä että pihatos
sa on rakoseinät samoin lantalan ovi puuttuu. Vallitseva tuulen suunta on etelä/ kaak
ko, tästä seuraa että lannan/ pilaantuneen rehun haju kulkeutuu omistamalleni asuin
kiinteistön piha-alueelle. Kesällä 2019 eteläpuolen makuuhuoneen ikkunat piti pitää 
kiinni hajun takia, samoin aumamuovien palaset kulkevat tuulen mukana naapurin puo
lelta. 

Pöytäkirja tarkastettu Lautakunta Hallitus Valtuusto 
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Mitä uuteen lehmäpihattoon tulee, minun mielestä tilanne vain pahenee (haju) koska 
sekin tulee verhoseinillä sekä myöhemmin tuleva mahdollinen laajennus, eläinmäärä 
tuplaantuu sen takia pihattoa tulisi siirtää 50 metriä länteen päin. Näin ollen pihatto 
tulisi metsän keskelle eikä olisi asutuksen lähellä ja tuuli ei pääsisi puhaltamaan ja le
vittämään hajuja. 

Samoin hiehopihaton pohjoispuolen seinän raot tulisi laudoittaa tukkoon ja lanta/aan 
ovi sekä katolle poistohormi. Nämä toimenpiteet eivät nosta rakennuskustannuksia 
merkittävästi ja näillä toimenpiteillä hajuongelmat saadaan hallintaan. 

Asuinkiinteistön Männistöntie 306 vierestä kulkeva tie tulisi kunnostaa että se kestää 
mahdollisen rekkaliikenteen (maitoautolrehuauto) sekä huolehtia tien kunnosta jatkos
sa lisäämällä mursketta tarpeen mukaan. " 

Muistuttaja on saattanut käsittelyn aikana tietoon, että muistutuksessa tarkoitetaan uu
den pihattorakennuksen siirtämistä itään päin kauemmas asuinrakennuksista (muistu
tuksessa länteen päin). Tämä on huomioitu asian käsittelyssä ja hakijan vastineessa. 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Sampo Männistö ja Kai-Pekka Laitala ovat antaneet 16.12.2019 vastineensa 
Muistuttaja A:n muistutuksesta. Muistutus ja vastine koskevat alkuperäistä ilmoitusta 
ennen hakijan 27.4.2020 ilmoittamia muutoksia toimintaan. 

"ASIA: Vastine ympäristönsuojelu lain 115a § mukaisesta ilmoituksesta annettuun 
muistutukseen 

MTY Laita/a ja Männistö (Hakija) on hakenut ympäristölupaa lypsykarjapihaton ra
kentamiseen ja karjatalouden laajentamiseen Merijärvellä tilalle Kangas 5:41. 

Toimintaa koskevasta ilmoituksesta on jättänyt muistutuksen Muistuttaja A. 

Hakijan vastine 
(vastineen asiajärjestys on muistutuksen asiajärjestyksen mukainen): 

Viittauksessa 2017 rakennetun hiehopihaton rakennusteknisiin ominaisuuksiin tulee 
huomioida, että 3-seinäisen avokasvattamon ympäristövaikutuksia voidaan tuskin 
muuttaa esitetyin järjestelyin muistuttajan tavoitteiden mukaiseksi. Hakijan kannalta 
kyseessä olisi siten ylimääräinen investointi, joka ei kuitenkaan ratkaisisi itse perusky
symystä. Kyseisen 
kuivalantalan kattaminen on jo alkuperäiset lupamääräykset ylittävä toimenpide, eikä 
esimerkiksi oven asentamisella siihen saavutettaisi merkittäviä ympäristöhyötyjä. 

t

Aumattuun rehuun liityvien haittojen osalta todetaan, että Hakija on siirtänyt aumare
hun varastointipaikan pihaton pohjoispuolelta sen eteläpuolelle talouskeskukseen, jol
loin rehun varastoinnista ei pitäisi enää aiheutua haittoja muistuttajan kiinteistöllä. 
Käytettyjä muoveja varten on hankittu siirtolavakontti, joka osaltaan parantaa jäte
huoltoa ja jätteiden välivarastointia kiinteistöllä. 

Pöytäkirja tarkastettu Lautakunta Hallitus Valtuusto 






























































































































































