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Rakla 17.9.2020 § 33 liite 6 Rakennuslupa 2020-31 
Päätöspäivämäärä  

  Raimo Huotelin 

 
Rakennuspaikka 

981-406-1-281 
Pinta-ala 93967.0 
 
Leppäkorventie 56 
32100 YPÄJÄ 
 
Kaava Ei kaavaa 
 

Hakija 
Tolonen Lauri Tapani 
Leppäkorventie 60 
32100 YPÄJÄ 
 
Niinimäki Tanja Eerika 
Leppäkorventie 60 
32100 YPÄJÄ 
 

Toimenpide 
Käyttötarkoituksen muutos 
 
Vanha sikala muutetaan karitsakasvattamoksi.  
 
Uusi rakennus 
Luvan rakennus Kokonaisala Kerrosala Tilavuus 
1 813.0 813.0 2276.0 
  

Rakenteellinen paloturvallisuus 
Paloluokka P3 
 

Lausunnot 
Paloviranomainen 03.09.2020 Puoltava 
Ympäristöviranomainen 07.09.2020 Mahdollistava 
 

Hakemuksen liitteet 
Pääpiirustukset 
Rakennusselostus 
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 
Rakennushankeilmoitus RH1 

 
Lisäselvitykset ja poikkeukset 

 
Ympäristötarkastaja :  
Eläinsuojan toiminta ei eläinmääränsä perusteella vaadi ympäristölupaa (YSL § 27) eikä siitä tarvitse 
tehdä yleisen ilmoitusmenettelyn mukaista ilmoitusta (YSL § 115a). 
Toiminnassa ja lantalan korjaamisessa /rakentamisessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta 
eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta ns. nitraattiasetus 
(1250/2014). 
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Tarkastusinsinööri ( LVI ): 
Pihattoon liittyvän toimisto-osan jätevesisuunnitelma on tehtävä.  
 

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty: 
Vastaava työnjohtaja 
KVV-työnjohtaja 

 
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä: 

KVV-suunnitelmat / toimisto-osa 
 

Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset: 
Loppukatselmus  

 
Muut ehdot: 

Rakennustyön aloittamisesta tulee tehdä 
rakennusvalvontaviranomaiselle aloitusilmoitus (MRL 149 §). 

 

Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytyn henkilön on pidettävä 
työmaapäiväkirjaa ja tarkistusasiakirjaa 

 

 
 
Vanha sikala 813 m2 ja tilavuudeltaan 2276 m3 muutetaan karitsakasvattamoksi purkamalla välikatto 
ja avaamalla koko harja poistoilma-aukoksi. Ikkunat korvataan tuuletusverkoilla. Vanhat 
sikalakarsinarakenteet poistetaan ja tilalle tulevat uudet karitsoille tarkoitetut järjestelyt 
juomakuppeineen. Uusi tilanne on ympäristövaikutuksiltaan vähäisempi kuin aiempi, joten naapurien 
kuulemista ei tarvita.  Ehdotetaan että lautakunta myöntää rakennusluvan käyttötarkoituksen 
muutokselle. 
 

Sovelletut oikeusohjeet 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 § ja 136 §  
 
 

Päätös 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa 
raukeaa, mikäli sen voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden vuoden 
kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Lupa raukeaa mikäli sen voimassaoloaikaa ei pidennetä sen 
voimassaoloaikana. 
 
 


