
 

 

Kuulutus eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolosta, 
Koivumäki (624-415-1-28)  

 
Tirronen MTY on ilmoittanut ympäristönsuojelulain 115 a § mukaisesti uuden eläinsuojan 

rakentamisesta Pyhtään Pirtnuoran kylässä tilalla Koivumäki (624-415-1-28). Kyseessä on vanhan 
toiminnan laajennus. Laajennuksen yhteydessä rakennetaan uusi rakennus (hiehola) vanhan 
lypsypihaton viereen ja lietesäiliö (2500 m3) vanhan lietesäiliön viereen. Laajennuksen jälkeen 
eläinsuojan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä tulee olemaan 201 lypsylehmää/umpilehmää, 48 

hiehoja, 7 sonnia, 29 lehmävasikkaa (6-12 kk), 8 sonnivasikkaa (6-12 kk), 55 lehmävasikkaa (alle 6 kk) 
ja 55 sonnivasikkaa (alle 6 kk).  
 

Käytettävissä oleva liete- ja kuivalannan varastointitilavuus vastaa 12 kk varastointitilavuutta. Lannan 
levitykseen käytettävissä oleva peltopinta-ala on noin 232 ha. 
 

Asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 19.4.-31.5.2021 erikseen sovittaessa Kotkan kaupungin 
ympäristöpalveluissa viraston aukioloaikoina, Kotkantie 6, 48200 Kotka sekä  
Pyhtään kunnan nettisivuilla osoitteessa https://pyhtaa.fi/fi/kunta/ilmoitustaulu 

 
Niitä, joiden oikeutta tai etua asia koskee, on oikeus tehdä kuulutusaikana kirjallinen muistutus 
hakemuksesta. Muilla henkilöillä tai yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipide samassa määräajassa. 

Mahdolliset asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 31.5.2021 
mennessä osoitteeseen: Kotkan kaupunki ympäristöpalvelut, Kotkantie 6, 48200 Kotka tai 
sähköpostilla osoitteeseen ymparistokeskus@kotka.fi  
 

Lisätietoja: vs ympäristötarkastaja Lihavainen Riikka p. 040 588 4447, riikka.lihavainen@kotka.fi 
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Kungörelse om anhängiggörande av anmälan om 
djurstallsverksamhet, Koivumäki (624-415-1-28)  

 
Tirronen MTY har i enlighet med 115 a § i miljöskyddslagen anmält om byggandet av ett nytt djurstall 

i Pörtnor by i Pyttis på fastigheten Koivumäki (624-415-1-28). Detta är en utvidgning av den gamla 
verksamheten. I samband med utvidgningen byggs en ny byggnad (för kvigor) bredvid det gamla 
lösdriftsstallet för mjölkning och en slambehållare (2500 m3) bredvid den gamla slambehållaren. Efter 
utvidgningen kommer det sammanlagda antalet djurenheter i djurstallet att vara 201 mjölkkor/sinkor 

, 48 kvigor, 7 tjurar, 29 kokalvar (6–12 mån.), 8 tjurkalvar (6–12 mån.), 55 kokalvar (under 6 mån.) och 
55 tjurkalvar (under 6 mån.).  
 

Den tillgängliga lagringsvolymen för flytgödsel och fastgödsel motsvarar en lagringsvolym på 12 
månader. Den åkerareal som är tillgänglig för gödselspridning är cirka 232 ha.  
 

Dokumenten finns tillgängliga under kungörelsetiden 19.4.–31.5.2021 på separat överenskommelse 
vid miljöcentralen i Kotka stad under ämbetsverkets öppettider, Kotkantie 6, 48200 Kotka samt på 
Pyttis kommuns webbplats: https://pyhtaa.fi/sv/kommun/anslagstavla 

 
Parter vars rättigheter eller intressen ärendet berör kan under kungörelsetiden göra en skriftlig 
anmärkning om ansökan. Andra personer och samfund har rätt att meddela sin åsikt inom samma 

tidsfrist. Eventuella anmärkningar och åsikter gällande ärendet ska lämnas skriftligen senast 
31.5.2021 till följande adress: Kotka stads miljötjänster, Kotkantie 6, 48200 Kotka eller per e-post till 
ymparistokeskus@kotka.fi  
 

Mer information: stf. miljöinspektör Lihavainen Riikka tfn 040 588 4447, riikka.lihavainen@kotka.fi 
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