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Kuulutus Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus  

Hakija 
Nymans Lantbruk Ab  
 
Hakemuksen mukainen toiminta 
Hakemus koskee olemassa olevaa maidontuotantotoimintaa ja toiminnan laajen-
tamista. Kiinteistöllä Nymark 288-411-121-6 Kruunupyyn kunnassa laajennetaan 
pihattonavettaa, rakennetaan vasikkala, hiehokasvattamo ja kuivalantala. Kiin-
teistöllä Lillind 288-411-121-1 rakennetaan kaksi uutta lietesäiliötä ja kiinteistölle 
Flåttvik 288-411-14-20 uudet laakasiilot. Ympäristölupaa haetaan yhteensä 351 
lypsylehmälle, 255 hieholle ja 125 vasikalle (alle 6 kk).  
 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
Tiivistelmä lupahakemuksesta on liitteenä. 

   
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 5.3. – 4.4.2018 Kruunupyyn kunnan virallisel-

la ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa 

www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Kruunupyyn pääkirjastossa osoitteessa Kirkkotie 6 

on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen. 

 
Muistutusten ja mielipiteiden jättäminen 
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilai-
suus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mah-
dollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan 
nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus, kylä ja kunta sekä hakijan ja toi-
minnan nimi ja Dnro LSSAVI/3665/2017. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään 
toimittamaan viimeistään 4.4.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta 
käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisi-
na 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: Ympäristötarkastaja Åsa Eriksson, puh. 0295 018 747,  
etunimi.sukunimi@avi.fi 
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TIIVISTELMÄ 
Hakemus koskee maidontuotantotoimintaa ja sen laajentamista. Hakemuksen mukaan 
kiinteistöllä Nymark 288-411-121-6 Kruunupyyn kunnassa laajennetaan pihattonavet-
taa ja rakennetaan vasikkala, hiehokasvattamo sekä kuivalantala. Kiinteistöllä Lillind 
288-411-121-1 rakennetaan kaksi uutta lietesäiliötä ja kiinteistöllä Flåttvik 288-411-14-
20 uudet laakasiilot. Ympäristölupaa haetaan yhteensä 351 lypsylehmälle, 255 hieholle 
ja 125 vasikalle (alle 6 kk).  
 
Lypsylehmien ja hiehojen lannankäsittely tapahtuu lietelannalla ja vasikat ovat kuivike-
pohjalla. 
 
Eläinsuojien luoteispuolelle, kiinteistölle Lillind 288-411-121-1, rakennetaan kaksi beto-
nista lietesäiliötä, joiden tilavuudet ovat noin 3 200 m3/säiliö. Kiinteistöllä Nymark 288-
411-121-6 on olemassa oleva noin 2 640 m3:n betoninen lietesäiliö. Tiloilla Vildkärr 
288-411-13-87 ja Raiskangas 51-403-2-117 on olemassa olevat betoniset etälietesäili-
öt, joiden tilavuudet ovat noin 1 320 m3/säiliö. Tämän lisäksi hakija vuokraa noin 1 320 
m3:n lietesäiliön. Kiinteistölle Nymark 288-411-121-6 rakennetaan uusi noin 860 m3:n 
(noin 260 m2) peltikatteella katettu betoninen kuivalantala. Yhteensä tilalla on lietetila-
vuutta noin 13 000 m3 ja lantatilavuutta noin 860 m3. Lanta käytetään lannoitteena pel-
lolla. 
 
Maitohuoneen pesuvedet (noin 800 m3/vuosi) ja muut eläinsuojissa muodostuvat pesu-
vedet johdetaan lietesäiliöihin. Hakemuksen mukaan sosiaalitilojen jätevedet johdetaan 
noin 15 m3:n umpisäiliöön. Osa esikuivatusta säilörehusta varastoidaan laakasiiloihin ja 
osa pyöröpaalataan. Säilörehun puristenesteet johdetaan laakasiiloista umpisäiliöön.  
 
 

 
 
 


