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Eläinsuojan pesuvedet n. 30 m3 johdetaan tuotantorakennuksen yhteydessä olevaan pumppukaivoon tilavuudeltaan 125 m3, 

loput imeytetään turvekuivikelantaan. Kuivikelantavarasto ja lieteallas tyhjennetään peltoon kerran vuodessa. 

 Pellot eivät 

sijaitse pohjavesialueella. Hakijalla on käytettävissä riittävästi peltoa lannan levitykseen.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
2. TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT 

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi  
Maatalousyhtymä Pönni  

Kotipaikka 
Lumijoki 

Y-tunnus/ 
henkilötunnus 
2625243-3 

Käyntiosoite 
Pietinkuja 19, 91980 Lumijoki 

Postiosoite 
Pietinkuja 19, 91980 

Lumijoki 

Puhelinnumero 
358400687209 

Sähköpostiosoite 
matti.ponni@luukku.c

om 

Ilmoituksen tekijän nimi  
Matti Pönni 

Postiosoite 
Pietinkuja 19, 91980 

Lumijoki 

Puhelinnumero 
358400687209 

Sähköpostiosoite 
matti.ponni@luukku.c

om 

Yhteyshenkilön nimi (jos eri kuin il-
moituksen tekijä) 
      

Postiosoite 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) 
Pietinkuja 19, 91980 Lumijoki 

 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 

3. ELÄINSUOJAN YHTEYSTIEDOT, SIJAINTI JA TIEDOT KAAVOITUKSESTA  

Eläinsuojan /tilan nimi  
Pietin tila 

Sijaintipaikka (kunta, kylä) 
Lumijoki 

Kiinteistötunnus 
436-403-32-63 

436-403-3-47 

Käyntiosoite 
Pietinkuja 19, 91980 Lumijoki 

Postiosoite 
Pietinkuja 19, 91980 Lumijoki 

Puhelinnumero 
358400687209 

Kiinteistön omistaja  
Maatalousyhtymä Pönni  

Puhelinnumero 
358400687209 

Sähköpostiosoite 
matti.ponni@luukku.com 

Kiinteistön haltija (jos eri kuin omis-
taja) 
      

Puhelinnumero 
      

Sähköpostiosoite 
      

Eläinsuojarakennuksiin liittyvät tilatunnukset  
436050160 

 

 
Kiinteistöillä sijaitsevat muut eläinsuojan toimintaan liittyvät toiminnot (kunta, kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus) 

 kotiteurastamo       

 biokaasu- tai kompostointilaitos tai muu lannan prosessointi       

 lannoitteiden valmistus       

 munapakkaamo       

 hautomo       

 rehusekoittamo       

 raatojen tai lannanpolttolaitos       

 muu, mikä?       

 
Jos kiinteistöillä sijaitseva muu toiminto on muun kuin toiminnanharjoittajan, yhteystiedot:  
      
 

Eläinsuojan sijaintipaikan koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa 
7191655 pohjoinen (N) 

414383 itä (E) 

 

Alueen kaavoitustilanne 

  Asemakaava, tontin kaavamerkintä: C-2 

  Yleiskaava, alueen kaavamerkintä:       
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Säiliö on varustettu 

  suoja-altaalla, tilavuus 1,5 m3  

  katoksella  

  lukituksella  

  ylitäytönestimellä 

  laponestolaitteella  

  2-vaippasäiliöllä 

 

Tiedot polttoainesäiliön alustasta 

  maapohja 

  betonilaatta 

  muu, mikä?       

 

Tiedot tankkauspaikan päällystyksestä 
Valettu betonipohja 1,5 m2 

Tilalla on muita öljytuotteita enintään 200 litraa, jotka säilytetään Konehallissa, myyntitynnyrissä 

Polttoainesäiliöt on viimeksi tarkastettu paloviranomaisen toimesta (pvm) 
      

Lisätietoja 
Polttoainesäiliön ikä on yli 20-vuotta. Polttoainesäiliössä varastoidaan polttoöljyä.  

 Tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro LIITE 6_ILMO_Polttoainetankin tyyppikilpi 

 
 
14.  MUIDEN KÄYTETTÄVIEN AINEIDEN JA KEMIKAALIEN KULUTUS SEKÄ VARASTOINTI 

Ilmoitetaan liitelomakkeella 6045a eläinsuojataulukot. 

 
 
15. TIEDOT MAATILAN VEDENHANKINNASTA JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ 

Oma kaivo  kyllä  ei  

Kunnan vesijohtoverkosto  kyllä  ei   

Vedenkulutus 1 m3 /vrk 

Maidon, eläinten lannan ja rehujen kuljetusten määrät Toimintaan liittyvien ulkopuolisten raskaiden ajoneuvojen 

liikenne muodostuu käytännössä munien sekä rehujen siirtokuljetuksista. Rehuauto käy  1,5 kk välein ja munia 

noudetaan pakattuina kaupoille 2 kertaa viikossa. Muu toimintaan liittyvä liikenne on lähinnä tavanomaista 

henkilöautoliikennettä. kertaa/vrk 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
16. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN SOVELTAMISESTA 

(Esim. lannanpoistotapa eläinsuojasta, lannan käsittely ja levitys, ruokinta, ilmanvaihto, rehujen valmistus, 
jätevesien ja jätteiden käsittely tai energiaa säästävät toimenpiteet) 
Kuivalanta mullataan tai sijoitetaan pintalevityksenä kasvustoon omille peruslohkoille ympäristökorvauksen ehtojen 

mukaan ja nitraattidirektiivin sallimissa rajoissa. Lattiakanalassa lanta kerätään traktorilla ja kuljetetaan kuivikelanta 

varastoon noin 10 kilometrin etäisyydellä tilakeskuksesta etelä-kaakkoon vuokrattuun kattamattomaan etä kuivalanta 

varastoon, joka on tilavuudeltaan 874 m³.  Lantavaraston kuormausalueen pinta-ala on 50 m2 n ja pinta-materiaali on 

kovapohjainen (murske). Kanalarakennus pestään vedellä ja kuivataan kanojen vaihdon yhteydessä. Pesuvedet (noin 30 

m3 vuodessa) johdetaan lietealtaaseen.  

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
17. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA 
TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA 
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Tilalla on palo- ja pelastussuunnitelma  kyllä  ei 

Kuvaus toiminnan riskeistä ja tarkkailusta 
Tuotantorakennuksista löytyy alkusammuttimet. Alkusammuttimien toimintavarmuus tarkistetaan säännöllisesti. 

Polttoainesäiliö on sijoitettu betoni alustalle ja säiliön toiminta tarkastetaan viikoittain silmämääräisesti. Mahdollisen 

öljyvahingon varalta on öljynimeytysturvetta. Tilalla toimitaan ympäristökorvausehtojen mukaisesti. Vierailijat 

käyttävät suojavaatteita ja saappaita vierailessaan tuotantorakennuksissa mahdollisten eläintautien leviämisen 

välttämiseksi. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
18. 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  
Tilan toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta meluhaittaa. Liikenne lisääntyy kesäkaudella. Peltolohkoilla 

ympäristökorvausjärjestelmän mukaiset suojakaistat ja lannoitus. Kanalan toimintaan liittyvä liikenne muodostuu 

kanaerien vaihdoista, munien toimituksista ja rehuauton käynneistä. Kananmunien keräilyauto käy kaksi kertaa viikossa, 

käyntimäärä ei lisäänny nykyisestä. Tilalla käytetään omaa rehua, jonka valmistus ostetaan rahtityönä. Rehunvalmistus 

tehdään 1,5 kk välein. Rehun valmistuksessa käytetään tiivistettä joka tuodaan kuorma-autolla. Lantaa kuljetetaan 

vuokrattuun etä kuivalanta varastoon 1 v 3 kk välein. Kanalan laajentaminen muuttaa etäisyyttä lähimpään 

asuinrakennukseen ja ilmoitusmenettelyn käsittelyssä toiminnalle haetaan vähimmäisetäisyydestä poikkeamista. Lannan 

käsittelystä syntyvä haju esiintyy pääsääntöisesti lyhytkestoisena vain lannan siirtokuljetusten yhteydessä. Hajun 

levitysaikaista muodostumista vähennetään muokkaamalla lanta mahdollisimman nopeasti peltoon. Toiminnasta ei 

aiheudu tilakeskuksen ulkopuolelle ulottuvaa haitallista pölyämistä tai tärinää. Munituskanalassa on koneellinen 

ilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmän melutaso on matala. 

Tiedot kuinka toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan (mm. eläinsuojarakennusten ja lantavarastojen 
tiiveys, polttoainesäiliöiden kunto, talousvesikaivojen ja pohjaveden laatu, ja jätevesijärjestelmien toimivuus) 
Päivittäisten maatalous ja eläintenhoito töiden aikana seurataan koneiden, tuotantorakennusten, lantavarastoiden kuntoa 

ja toimivuutta. 

 Tiedot on esitetty liitteessä nro       

 
 
19. ILMOITUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 

  1. Sijaintikartta 1:10 000 tai 1:20 000 

  2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000 

  3. Pohja- ja leikkauspiirrokset nykyisistä ja tulevista eläinsuojista, säänsuojista, lantavarastoista ja jaloitte-

lualueista 

  4.Maaperäselvitys (jos lantavarasto sijaitsee pohjavesialueella sekä aina kalvoaltaiden osalta) 

  5. Vuokrattujen lantavarastojen vuokrasopimuskopiot 

  6. Luettelo ja kartta eläinsuojan naapureista ja muista vaikutusalueen kohteista yhteystietoineen (omistajan 

ja haltijan nimi, osoite, kiinteistötunnus) 

  7. Kopio viimeisimmästä ympäristöluvasta tai muusta ympäristönsuojelua koskevasta päätöksestä (jos il-

moituksen käsittelee eri viranomainen) 

  8. Todistus kiinteistön hallintaoikeudesta, esimerkiksi kopio vuokrasopimuksesta, mikäli kiinteistö ei ole 

omassa omistuksessa 

  9. Sopimukset lannan luovutuksesta jatkojalostukseen 

 10. Jätevesien käsittelysuunnitelma 

 11. 6045a eläinsuojataulukot 

 12. 6045b vähimmäisetäisyydestä poikkeaminen 

 

  

20. ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päivämäärä 
 

Lumijoki 30.8.2021 

 
 
 

Allekirjoitus (tarvittaessa) 
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Nimen selvennys 
 

 
 
Viranomaiselle lähetettyä ilmoituslomaketta voi täydentää vain kerran. Jos lomakkeen tiedot ovat täyden-
nyksen jälkeen edelleen puutteellisia, ilmoitus jätetään tutkimatta. Ilmoituslomakkeessa ilmoitetut tiedot 
ovat toiminnanharjoittajaa sitovia. Viranomainen liittää tämän lomakkeen liitteineen asiasta annettavaan 
päätökseen. 
 




