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Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä
6.7.2021
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 13.7.2021.
Hakija

Teemu Koivunen

Asia

Mustakeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kankaanpää

Dnro

ESAVI/24127/2020

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä kuulutuksen lopussa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 6.7.–12.8.2021 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi
Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero ESAVI/24027/2020
- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 12.8.2021:
- sähköisen asioinnin kautta: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 1, 13035 AVI.
ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI
puh. 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Wähäjärvenkatu 6

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4
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Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään
sähköpostitse niille muistuttajille / mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358 (6.–7.7., 13.–29.7.)
Ympäristöneuvos Merja Antikainen, puh. 0295 016 626 (6.–16.7.)
Ympäristöneuvos Päivi Jaara, puh. 0295 016 406 (30.7.–12.8.)
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
Tiivistelmä
Teemu Koivunen hakee ympäristölupaa Mustakeitaan 8,58 ha:n turvetuotantoalueelle Kankaanpään kaupungissa. Noin vuodesta 2015 tuotannossa olleelta alueelta nostetaan turvetta keskimäärin 450 m3 vuodessa. Tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoteen 2040 saakka.
Tuotannon kokonaismääräksi arvioidaan 80 000 m3. Kuivatusjärjestelmän sarkaoja-altaat,
päistepidättimet, sekä virtauksenpidätinpadot tehostavat kuormituksen ehkäisyä ja toimivat
virtauksen tasausjärjestelmänä. Kuivatusvesien käsittelyssä käytetään porrastettua kahden
laskeutusaltaan järjestelmää. Kuivatusoja purkaa 3,5 km:n päässä uomaan ja 7,0 km:n
päässä Saaresojaan.

