
VS: Järvinen ilmoitusmenettely

Aaro Järvinen <aaro.jarvinen@pp.inet.fi>
ke 27.4.2022 21.29

Vastaanottaja: Maija Lehtomäki <maija.lehtomaki@loviisa.fi>
Hei.

-ilmastoinnilla ja tuuletuksella hoidetaan lannan jäähdytys
-lietesäiliöön lisätään tarvi�aessa kuorrutuksen lisäksi turve�a pintaan
-lietesäiliö sijoitetaan mahdollisimman kauas naapurista, eikä lietesäiliön sijainnilla ole rakennusteknisistä syistä
parempaa paikkaa ton�lla o�aen huomioon suunnitellun tulevan biokaasulaitoksen 
-tulevassa biokaasulaitoksessa ei tulla käy�ämään ulkopuolisia jä�eitä kuin ainoastaan �lan omat

Ystävällisin terveisin
Aaro Järvinen

Lähete�y Windowsin Sähköpos�ista

Lähe�äjä: Maija Lehtomäki
Lähete�y: maanantai 25. huh�kuuta 2022 9:14
Vastaano�aja: Raija Kemppainen
Kopio: Aaro Järvinen
Aihe: VS: Järvinen ilmoitusmene�ely

Hei!

Kiitos lomakkeesta, mu�a nyt tarvitsee vastata tähän.

Tällä eläinyksikkömäärällä navetan lietelantasäiliössä tulisi olla kelluva kate tai tel�amainen kate tai
ka�o ja seinät sekä lantakanavien jäähdytys.

Eli mikäli tulkitsen oikein, niin lietelantasäiliössä olisi kelluva kate (turve)? Oliko lantakanavien
jäähdytystä, vai tarkoite�inko ilmastoinilla/tuuletuksella tätä?

Terveisin, Maija

Maija Lehtomäki

Ympäristönsuojelutarkastaja / Miljövårdsinspektör

Loviisan kaupunki, ympäristönsuojeluyksikkö

Lovisa stad, miljövårdsenheten

PL 77, 07901 Loviisa /

PB 77, 07901 Lovisa

+ 358 40 777 3460

maija.lehtomaki@loviisa.fi
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ymparisto@loviisa.fi

www.loviisa.fi/fi/palvelut/ymparistojaluonto

www.lovisa.fi/sv/service/miljoochnatur

 

Lähe�äjä: Raija Kemppainen <raija.kemppainen@proagria.fi>
Lähete�y: perjantai 22. huh�kuuta 2022 14.24
Vastaano�aja: Ymparisto <ymparisto@loviisa.fi>
Aihe: Järvinen ilmoitusmene�ely

Hei!

Lii�eessä liitelomake Mty Järvisen karjasuojan ilmoitusmene�elyyn lii�yen.

Terveisin

Raija Kemppainen

Ko�eläinasiantun�ja, maito�lat
ProAgria Etelä-Suomi ry
Pos�katu 10, 04400  Järvenpää
0400 845814
raija.kemppainen@proagria.fi

Tämä sähköpos� sekä sen lii�eiden sisältämä �eto on luo�amuksellista ja tarkoite�u ainoastaan vastaano�ajan käy�öön. Sähköpos� saa�aa sisältää salassa pide�ävää tai

luo�amuksellista �etoa. Jos tätä sähköpos�vies�ä ei ole tarkoite�u sinulle, ole hyvä ja palauta vastaanote�u vies� materiaaleineen lähe�äjälle ja poista kaikki kopiot

järjestelmästäsi. Jos et ole tarkoite�u vastaano�aja, otathan huomioon, e�ä kaikki �etojen paljastaminen, kopioin�, jakaminen ja toiminta sisällön �edoilla on kielle�yä.

Aja�ele ympäristöä ennen tämän sähköpos�n tulostamista.
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Aja�ele ympäristöä ennen tämän sähköpos�n tulostamista.
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