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KUULUTUS 

SASKY koulutuskuntayhtymän tekemästä eläinsuojia kos-

kevasta ilmoituksesta, joka koskee olemassa olevan, ym-

päristöluvan saaneen toiminnan muuttamista 

 

Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa on 

pantu vireil le SASKY koulutuskuntayhtymän tekemä ympäris-

tönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus eläinsuojasta Ko-

kemäen Kakkulaisten kylässä kiinteistöllä 271-413-28-0. Toi-

mipaikan osoite on Kauvatsantie 189 ja toimenpiteen yhteys-

henkilö ilkka.boberg@sasky.fi .  

  

Ilmoitus koskee tilan eläinsuojien muuttamista siten, että van-

han parsinavetan lisäksi tilalle rakennetaan uusi pihattonavet -

ta. Muutoksen vaikutus nykyisiin eläinmääriin ovat:  

lehmät 20 -> 60, hiehot (12-24 kk) 10 -> 30, vasikat (6-12 kk) 

5 -> 15, vasikat (alle 6 kk) 5 -> 15 ja lampaat 25 -> 0. Eläinyk-

sikkömääräksi on laskettu 844,5. Tämän eläinyksikkömäärän 

etäisyysvaatimus häiriintyvästä kohteesta on 150 metriä.   

 

Lanta käsitellään suurelta osin lietelantana ja osa kuivalanta -

na. Lietesäiliöitä tilalle tulee yhteensä kolme, nykyiset kaksi 

800 m3 ja 150 m3 säiliötä sekä uusi 2 000 m3 säiliö. Kuivalan-
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tatilavuutta on 935 m³. Lannan levitykseen käytettävä peltopin-

ta-ala on yhteensä noin 98 ha, josta omaa peltoa on 96,5 ha ja 

vuokrapeltoa 1,3 ha.  

  

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa ja eläinsuojat ei-

vät sijoitu pohjavesialueelle. Ilmoituksen mukaan lähellä ei ole 

luonnonsuojelualueita eikä muinaismuistoja.  

  

Eläinsuojailmoitus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 

Kokemäen kaupungintalolla ympäristöasiantuntijan työhuo-

neessa 1.4. - 30.4.2020 välisen ajan. Poikkeustilanteesta joh-

tuen asiakirjojen katsomisesta pitää sopia etukäteen ympäri s-

töasiantuntija Kari Ylikosken kanssa p.044 747 5885. 

 

Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen varaa 

asianosaisille tilaisuuden tutustua ilmoitukseen ja esittää sen 

johdosta muistutuksia. Myös muilla on mahdollisuus ilmaista 

hankkeen johdosta mielipiteitä. Muistutukset ja mielipiteet to i-

mitetaan kirjallisesti nähtävilläoloajan päättymiseen 30.4.2020 

mennessä osoitteella: Kari Ylikoski PL 27 32801 KOKEMÄKI 

tai sähköpostilla kari.ylikoski@kokemaki.fi  .    

 

Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristöasiantuntija Kari Yl i-

koski p.044 747 5885, kari.ylikoski@kokemaki.fi  .    
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