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Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus
Kuulutuksen julkaisupäivä
23.11.2021
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 30.11.2021.
Hakija

Laitolahti Marko

Asia

Kuttikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Kankaanpää

Dnro

ESAVI/21788/2021

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä ja karttakuva kuulutuksen lopussa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 23.11.–30.12.2021 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/21788/2021
- muistuttajan kiinteistö (nimi ja kiinteistötunnus), johon hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutukset kohdistuvat
- 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 30.12.2021:
- sähköisen asioinnin kautta: avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
- sähköpostina: ymparistoluvat.etela@avi.fi
- postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 1, 13035 AVI.
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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.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä vesialueilla:
99-407-876-6 Paholuoman vesialueet
99-407-876-7 Jyllinkosken vesialueet
Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Merja Antikainen, puh. 0295 016 626
sähköposti: merja.antikainen@avi.fi
Marko Laitolahti hakee ympäristölupaa auma-alueineen noin 4,4 ha:n suuruiselle toiminnassa olevalle Kuttikeitaan turvetuotantoalueelle Kankaanpään kaupungissa noin 8,4 km Honkajoen keskustasta koillisen suuntaan. Tuotanto on jyrsinturvetta ympäristö- ja kuiviketurpeeksi. Turvetuotanto on
aloitettu vuonna 2015 ja turvetta on tuotettu 3 000 m3. Vuosittainen tuotantomäärä on noin 1 500
m3. Turpeen kokonaismääräksi alueella arvioidaan noin 39 000 m3. Tuotannon arvioidaan jatkuvan
vuoteen 2041 saakka.
Alueella on kuntoonpanosta alkaen ollut laskeutusallas, jota muokataan suuremmaksi vesien pidättämiseksi ja puhdistamiseksi. Laskeutusallas laajennetaan kosteikoksi tuotannon jälkeen tai mahdollisesti jo sen aikana. Kosteikon koko on 3,2 % tuotannon valuma-alueesta ja kosteikon lisäksi
on esitetty 24 m3 laskeutusallas. Kosteikkoa laajennetaan siten, että se on toiminnan loppupuolella
noin 6 % tuotantoalueen valuma-alueesta.
Kuivatusvedet johdetaan laskuojaa pitkin noin 700 m:n etäisyydelle Karvianjokeen.
Hankealueen lähellä sijaitsee Natura 2000 -verkostoon kuuluva Karvianjoen kosket (FI0200130)
jonne kuivatusvedet kulkeutuvat. Hakijan mukaan hankkeen vaikutukset suojeltaviin kohteisiin jäävät luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan vähäisiksi eikä haittaa synny. Kun tarvittavat päästövähennykset saavutetaan, ei Karvianjoen kosket Natura-alueelle ole hankkeesta vaikutuksia. Lähin
asutus on yli 800 m:n etäisyydellä tuotantoalueesta.

