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Kuulutus
Ympäristönsuojelulain mukaisen lupahakemuksen
uudestaan hakemuksen muutoksen takia

kuuluttaminen

Hakija
Maansiirto- ja Turveurakointi Lampimäki Oy
Asia
Höykinnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,
Alajärvi
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.10. – 26.11.2018 Alajärven kaupungin sekä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla. Kuulutus ja
hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Yleisötietokoneita on käytettävissä asiakirjojen katsomiseen Alajärven pääkirjastossa
(Kirkkotie 7) ja Lehtimäen kirjastossa (Keskustie 2).
Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta
tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset.
Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
yrityksen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus
esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus,
hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/13/04.08/2014. Muistutukset ja mielipiteet
pyydetään toimittamaan viimeistään 26.11.2018 ensisijaisesti sähköistä
muistutuslomaketta
käyttäen
www.avi.fi/muistutus
tai
sähköpostilla
(kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön
mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla
yhteisillä maa- tai vesialueilla: 5-413-878-20 Muta- ja savimaa, 5-413-878-34
Verijärven vesijättö, 5-413-878-33 Verijärven vesijättö, 5-413-878-32 Verijärven
vesijättö ja 5-402-876-5 Vesialue
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Johanna Romu, puh. 0295 018 775, etunimi.sukunimi@avi.fi
LÄNSI- JA SISÄ- SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
Vaasan päätoimipaikka
kirjaamo.lansi@avi.fi
Wolffintie 35
www.avi.fi/lansi
PL 200, 65101 Vaasa
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Tiivistelmä
Maansiirto- ja Turveurakointi Lampimäki Oy hakee 9.2.2004 myönnetyn Höykinnevan
turvetuotantoalueen ympäristölupapäätöksen nro 4/2004/2 lupamääräysten tarkistamista.
Höykinnevan tuotantopinta-ala on 52,7 ha. Höykinneva sijaitsee noin 16 km Alajärven kaupungin
keskustasta etelään ja noin 13 km Lehtimäen kylästä luoteeseen. Höykinnevalla on aloitettu
turvetuotanto vuonna 2006 ja sen arvioidaan päättyvän vuonna 2035. Keskimääräinen
vuosituotantomäärä on noin 25 000–30 000 m3 jyrsinturvetta.
Asia on kuulutettu ensimmäisen kerran 4.5.–3.6.2015. Hakemusta on muutettu kuulutuksen jälkeen
vesienkäsittelyn osalta.
Höykinnevan tuotantoalue sijaitsee Lapuanjoen vesistöalueen (44) Saukkopuron valuma-alueella
(44.074). Vesienkäsittelyä oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus tehostaa rakentamalla
pintavalutuskenttä. Hakemusta on muutettu siten, että vesienkäsittelynä toimii kosteikkokasvillisuuskenttä, joka rakennetaan vanhalle tuotantoalueelle. Kosteikon ja kasvillisuuskentän
yhteenlaskettu pinta-ala on 6,3 % valuma-alueestaan. Kosteikko-kasvillisuuskentän jälkeen vedet
johdetaan virtaamansäätöpadon kautta laskeutusaltaaseen, josta reittiä laskuoja-Verijärvi-JärviojaSaukkopuro-Kätkänjoki.
Hakija on arvioinut, että Höykinnevan tuleva vuosittainen bruttopäästö on noin 8 kg fosforia, 218 kg
typpeä ja 787 kg kiintoainetta. Kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) bruttopäästö on noin 6 660
kg O2/vuosi.
Lähin vapaa-ajanasunto sijaitsee noin 560 m:n päässä ja vakituinen asunto noin 600 m:n päässä
tuotantoalueesta. Hakija maksaa vuosittain kalatalousmaksua 400 euroa.

