YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS TURKISTARHALLE

(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Hakemus on tullut vireille

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN
Lyhyt kuvaus toiminnasta

Kyseessä on

uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §)
toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)
luvan muuttaminen (YSL 89 §)
toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)
muu syy, mikä?

Uuden tai laajennetun toiminnan suunniteltu aloitusajankohta

Perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi

perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitt eessä nro
Määräaikaisen toiminnan kesto ja lopettamisajankohta

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Hakijan nimi tai toiminimi

Kotipaikka

Postiosoite ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi

Postiosoite ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)

3. TURKISTARHAN YHTEYSTIEDOT
Turkistarhan/tilan nimi
Käyntiosoite

Yhteyshenkilön nimi
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Postiosoite ja -toimipaikka

Puhelinnumero
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Sähköpostiosoite

4. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ, NIIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA
Kiinteistötunnus ja kunta

Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omistaja) ja yhteystiedot

Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro

5. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA
Ks. yleiskuvauksen sisältö täyttöohjeen kohdasta 5

Yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro
Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro

6. TOIMINNAN NYKYISET LUVAT, ILMOITUKSET, LAUSUNNOT YM.
Antopäivämäärä

Viranomainen

1. Ympäristölupa
2. Sijoituspaikkalupa (terveydenhoitolaki)
Sijoituslupa (terveydensuojelulaki)
3. Naapuruussuhdelain mukainen sijoitusratkaisu
4. Lupa jäteveden johtamiseksi ojaan tai maahan (vesilaki)
5. Sopimus jätevesien johtamiseksi yleiseen viemäriin (vesihuoltolaki)
6. Muut luvat tai vireillä olevat asiat
Liitteenä on viimeisin päätös seuraavista (ainoastaan yksi):
ympäristölupa
sijoituslupa/sijoituspaikkalupa
ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukainen luvan hakemista koskeva ratkaisu

7. TIEDOT TURKISTARHAN TOIMINNASTA JA TUOTANNOSTA
Jos tarhan nykyinen siitosnaarasmäärä ja eläinpaikkojen kokonaismäärä poikkeavat olemassa olevan luvan mukaisesta määrästä, nykyiset eläinmäärät ilmoitetaan lisätietokohdassa tai erillisellä liitelomakkeella 7.
Eläinten määrä

Nykytilanne (kpl)
Siitosnaaraita

Tuleva tilanne (nykytilanne + laajennus, kpl)

Eläinpaikkojen kokonaismäärä

Kettuja
Supeja
Minkkejä
Hillereitä
Muita turkiseläimiä,
mitä?
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Siitosnaaraita

Eläinpaikkojen kokonaismäärä

Lisätietoja tai selostus muista turkistarhaan liittyvistä toiminnoista kuten rehukeittiö tms. (ja niiden haltijoista, jos eri kuin hakija), tuotanto vuodessa laajennuksen jälkeen (tuotettuja nahkoja kpl)

Lisäselvityksiä on liitteenä nro

8. TARHAN RAKENNE JA VESIJÄRJESTELYT
Tarha-alueen pinta-ala (ha)
Maaperän laatu

Maaperätutkimus on liitteenä nro
Tiedot tarha-alueen kuivatuksesta varjotaloittain (salaojitus/avo-ojitus/ei tarvitse ojitusta)

Tarha-alue on ympärysojitettu

kyllä

ei

Tarha-alue on aidattu

kyllä

ei

Tarharakennustyyppi

varjotalo

halli

Eläinhäkkien alla on

vesitiivis lanta-alusta varjotaloilla ja/tai halleilla nro

entinen eläinsuoja
(merkittävä myös asemapiirrokseen)

muu alusta
Tarkemmat tiedot varjotalojen lukumääristä, pituuksista ja lanta-alustojen tiiviydestä esitetään liitelomakkeella 8.
Vastaavat tiedot halleista/entisistä eläinsuojarakennuksista on esitetty liitteellä nro
Varjotalon räystään pituus häkin ulkoreunasta (cm)
Vesikourut

on, minne vedet johdetaan?

ei ole

Miten ja mihin alueen valumavedet johdetaan käsiteltäviksi?

Onko lammikoiden syntyminen tarha-alueella estetty, jos on niin miten?
Tiedot eläinten juottamisesta varjotaloittain (onko juottolaitteissa tippumisenestot/onko käytössä juottokupit vai nippajuotto/onko järjestelmä ympärivuotinen)

Tarkempi selvitys juottamisesta on liitteenä nro
Arvio maanvaraisen varjotaloalueen ja vedenkäsittelyjärjestelmäalueen pohjaveden korkeusasemasta
Varjotalojen alustat korotettu (cm)
Tarkempi selvitys lanta-alustasta on liitteenä nro
Rehusiilot sijaitsevat tiiviillä alustalla

kyllä

ei

Miten haittaeläinten torjunta on järjestetty tarha-alueella?

9. LANNAN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Tiedot lantaloista/kompostointialustoista esitetään liitelomakkeella 9.
Virtsa imeytetään kuivikkeisiin
Umpisäiliön tilavuus (m3)
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kyllä

ei
säiliön materiaali
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Umpisäiliö on katettu

kyllä, katteen materiaali

Kuivikemateriaali

olki

turve

oma

yhteislantala, josta hakijan turkistarhan käytössä

ei
muu, mikä?

Kuivikkeen käyttömäärä (m3/vuosi)
Kuivikekerroksen paksuus lisäyshetkellä (cm)
Kuivikkeiden lisäys (kertaa/vuosi)
Lannan poisto (kertaa/vuosi)
Lannanpoiston ajankohdat (kk)
Lantavarasto

%

10. LANNAN, VIRTSAN JA JÄTEVESIEN LEVITYS PELLOILLE TAI MUU KÄYTTÖ
Lannan hyödyntäminen

lannoitteena

m3

muu käyttö

Levitykseen käytettävissä oleva peltoala yhteensä

ha, josta

omaa peltoa

ha, sopimuspeltoa

ha, vuokrapeltoa

m3, selvitys liitteenä nro

ha

Jäljennökset vuokra- ja levityssopimuksista liitteenä nro

11. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ, MÄÄRISTÄ JA KÄSITTELYSTÄ
(Itsestään kuolleet eläimet, nahotusjäte, muovit, jäteöljyt, akut, pilaantuneet rehut, metalliromut, vanhat loisteputket yms.)
Jätenimike

Määrä (esim. t/v)

Käsittely

Toimituspaikka

Tiedot itsestään kuolleiden eläinten poltosta (tiedot mahdollisesta polttouunin hyväksymispäätöksestä, polttouunin mallista, polttolämpötilasta
sekä tuhkan määrästä ja toimituspaikasta) on esitetty liitteessä nro
Muut tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro
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12. REHULAITTEIDEN SEKÄ TARHALLA SYNTYVIEN MUIDEN PESU- JA WC-VESIEN JOHTAMINEN SEKÄ VESIEN KÄSITTELY
Tiedot jätevesistä ja niiden johtamisesta ilmoitetaan liitelomakkeella 12.
Tarha-alueen kuivatusvedet

kemikaloidaan

suodatetaan

ei käsitellä

Selostus kemikaloinnista, suodatuksesta tai muusta käsittelystä

13. POLTTOAINE- JA ÖLJYSÄILIÖT
Jos tilalla on useita polttoainesäiliöitä, tiedot ilmoitetaan liitelomakkeella 13.
m3

Tilalla on oma polttoainesäiliö, jonka tilavuus on
Säiliön sisältö

bensiini

dieselöljy

polttoöljy

Säiliö on varustettu
suoja-altaalla, tilavuus (m3)
lapon estolaitteella
Tiedot polttoainesäiliön alustasta
maapohja
betonilaatta

katoksella

lukituksella

ylitäytönestimellä

2-vaippasäiliöllä

muu, mikä?
Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä

Tilalla on muita öljytuotteita enintään

litraa, joita säilytetään

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm)
Tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro

14. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINTIPAIKASTA, YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, ASUTUKSESTA JA KAAVOITUSTILANTEESTA
Pohjavesialueelle sijoittuvat toiminnat

Turkistarhan, etälantalan tms. vaikutusalueella sijaitsevien naapurien nimet, kiinteistörekisterinumerot ja yhteystiedot

Asemakaava-alueelle sijoittuvat toiminnot

Muut lähialueen huomioonotettavat kohteet

Tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro
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(esim. luettelo naapuritilojen omistajista, haltijoista ja muista vaikutusalueen
kohteista osoitteineen)
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15. ARVIO TOIMINNAN PÄÄSTÖISTÄ JA VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN
Tiedot toiminnasta syntyvistä päästöistä (esim. haju, melu, pöly, ravinnepäästöt vesistöön ja maaperään), niiden vaikutuksista ympäristöön sekä
toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi

Tiedot toiminnan ja ympäristövaikutusten tarkkailusta (mm. lantavarastojen tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden
laatu, jätevesijärjestelmän toimivuus)

Tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro

16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA
(Varjotalorakenteet, lannan käsittely ja varastointi, lantalan kattaminen, lannan levitys yms.)

Tiedot on esitetty liitteessä nro

17. TIEDOT TARHAN VEDENHANKINNASTA

Tiedot on esitetty liitteessä nro

18. TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ
(Rehujen, eläinten ja lannan kuljetukset, oma ja muu liikenne; määrät esim. kertaa/viikko)

Tiedot on esitetty liitteessä nro

19. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ
1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000
2. Asemapiirros, jossa näkyvät kaikki varjotalot (vanhat ja uudet) ja niiden pituudet (m), lantavarastot, huoltorakennukset jne.
3. Pohja- ja leikkauspiirrokset olemassa olevista ja uusista varjotaloista sekä mahdollisista eläinhalleista/vanhoista eläinsuojista
4. Pohja- ja leikkauspiirrokset olemassa olevista ja uusista lantavarastoista

5. Eläinpaikkataulukko, josta käy ilmi häkkien tyypit ja mitat (esim. 1-, 2- tai 3-osainen kettuhäkki tai kerroshäkki 3 tai 4 minkille) sekä enimmäispaikkamäärä varjotaloittain ja eläinlajeittain
6. Luettelo turkistarhan naapureista ja muista vaikutusalueen (400–500 m) kohteista yhteystietoineen (omistajan ja haltijan nimi,
kiinteistötunnus, osoite)
7. Tarhan valumavesien käsittelysuunnitelma ja sijainti merkittynä esimerkiksi asemapiirrokseen
8. Peltokartat lannan levitykseen käytettävissä olevista viljelyalueista (omat ja vuokrapellot)
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9. Kaavoitetulla alueella ote voimassaolevasta asema- tai yleiskaavasta ja kaavamääräyksistä
10. Kopio nykyisestä ympäristö- tai sijoituspaikkaluvasta
11. Kopiot peltojen vuokrasopimuksista ja lannan levitys- ja /tai luovutussopimuksista
12. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta
13. Vuokratuista lantavarastoista kopio vuokrasopimuksesta
14. Kopiot lannan jatkokäsittelyyn (esim. kompostointi- tai biokaasulaitos) toimittamista koskevista sopimuksista, josta ilmenee luovutettava
lantamäärä ja luovutuspaikka
15. Lisäselvitys tilalla olevista muista toiminnoista kuten rehun valmistuksesta, itsestään kuolleiden eläinten polttolaitoksesta tms.
16. Mahdollinen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (486/1994) tarkoitettu YVA-arviointiselostus ja YVAyhteysviranomaisen lausunto
17. Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta
Ympäristöhallinnon sivuille hakemuslomakkeen yhteyteen on lisätty seuraavat liitelomakepohjat, joita voidaan käyttää apuna asioiden esittämisessä hakemuslomakkeen ohella tai liittää osaksi päivitettyä hakemuslomaketta. Liitteiden numerointi viittaa ao. kohtaan hakem uslomakkeessa:
Liite 7 Tiedot eläinmääristä
Liite 8 Tiedot varjotaloista
Liite 9 Tiedot kuivalantaloista
Liite 12 Tiedot jätevesistä
Liite 13 Tiedot polttoainesäiliöistä

20. ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Nimen selvennys
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