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Vapo Oy

Mia
Mustikkasuon turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Soini

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 18.9. — 18.10.2018 Soinin kunnan ja Ahtärin
kaupungin ilmoitustauluilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat li
säksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu. Soinin kirjastossa (Ala
järventie 2) ja Ahtärin kaupungintalolla (Ostolantie 17) ja kirjastossa (Lukiontie 3)
on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen.

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia ja vaatimuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oi
keutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat vi
ranomaiset. 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 muistuuajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötun
nus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAV11208912017. Muistu
tukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 18.10.2018 ensisijai
sesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostil
la (kiriaamo.lansi~avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehal
lintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteis
tön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Jaakko Tuhkanen, puh. 0295 018 780
sähköposti: etunimi sukunimi@avi fi

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka
fax 06 317 4817 Wolffintie 35
kiijaamo.lansi@avi.fl PL 200 65101 Vaasa
www.avi.ti/Iansi
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Vapo Oy hakee lupaa turvetuotantoon Mustikkasuon alueelle.

Vapo Oy on aiemmin hakenut lupaa turvetuotantoon Mustikkasuolla, mutta hakemus on 2015 hy
lätty Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä koska hanke olisi saattanut merkittävästi heikentää poh
joispuoleisen Matosuon Natura-alueen niitä luonnonarvoja, joiden johdosta alue on sisällytetty Na
tura 2000 —verkostoon. Vapo Oy on muuttanut hankesuunnitelmaa ja tehnyt Natura 2000 -

vaikutusarvion.

Mustikkasuo sijaitsee Soinin kunnan Kukon kylässä noin 10 km kuntakeskuksesta kaakkoon. Han
kealueen pinta-ala on noin 49,4 ha. Se on kokonaisuudessaan uutta tuotantoaluetta, josta 20 ha
on luonnontilaista suota ja loppuosa metsäojitettua suota. Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta ja
ympäristöturvetta. Tuotannon arvioidaan päättyvän vuonna 2050.

Mustikkasuo sijaitsee Ähtärin ja Pihlajaveden reitin valuma-alueeseen kuuluvan Alajoen (35.464)
valuma-alueella. Mustikkasuon kuivatusvedet laskevat Ryötteenpuron, Löytöjoen, Alajoen ja Syvä-
joen kautta Kolunjärveen. Kuivatusvesien käsittelymenetelmiin kuuluvat sarkaojarakenteet, virtaa
mansäätöpato, laskeutusaltaat ja luonnontilaiselle suolle perustettava ympärivuotisesti toimiva pin
tavalutuskenttä.

Hakijan arvio mukaan hankealueen bruttovuosikuormitus kuntoonpanovaiheessa on 1 482 kg kun
toainetta, 410 kg typpeä, 20 kg fosforia ja 12 900 kg CODM~. Tuotantoaikainen bruttovuosikuormi
tus on 1 037 kg kiintoainetta, 301 kg typpeä, 8 kg fosforia ja 8 700 kg CODM~. Hakijan arvion mu
kaan Mustikkasuon turvetuotantoalueen kuivatusvesien vaikutukset purkuvesistössä ovat vähäisiä.
Hakemuksen liitteenä olevan Natura-arvioinnin mukaan Mustikkasuon turvetuotantohankkeen ei
arvioida heikentävän merkittävästi Natura-alueen Matosuo (F10800038, SAC) suojelun perusteena
olevia luonnonarvoja.
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