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Diaarinumero
20540/2021 ym.

JULKINEN KUULUTUS
Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä
Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella
kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole
ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan
vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.
Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
19.11.2021
Valituksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.
Valituksen tiedoksisaantipäivä on 26.11.2021.
Asia
Luvan hakija Kari Puisto on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 26.3.2021 nro
66/2021. Päätös koskee Marjamäensuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa
Sastamalan kaupungissa.
Valitusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.11. –
17.12.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Sastamalan kaupungissa.
Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
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Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.
Mahdollisuus vastineen antamiseen
Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallintooikeuteen viimeistään 17.12.2021. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.
Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
20540/2021.
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:
Marjajärven yhteisalue 790-578-878-1
Yhteinen vesialue 790-536-876-1

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42612

Tuomioistuimen yhteystiedot
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/

ASIA
Marjamäensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Sastamala
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VALITUS
Valitus päätöksestä:
PÄÄTÖS
Nro 66/2021
LSSAVI/2761/2019
Valittaja:
Puisto Kari,
Valituksen kohde:

Rajoitukset lohkoilta 1-2 osalta, mihin haetaan muutosta LIITE 1 mukaisesti

Muutoksia päätökseen:

Lohkon 2 eteläosa
Suojakaistojen leveys muutettaan LIITE 1 mukaisesti, lisää suojakaistaa
10m tuotantoalueen puolelle mikä tekee tontille
suojakaistan leveydeksi yht. 30m. Tämän lisäksi 10m suojakaistaa tontille
. Suojakaista L2 ja asuinalueiden välillä yht. 40m.
Lohkon 2 pohjoisosa
Etäisyys rakennukseen yli n.410m ja auma-alueisiin yli 500m, välissä
oleva harjanne, suojakaistat estävät kaikki tuotannosta aiheutuvat vaikutukset mitä L1-L2 alueella tapahtuu. Asuinalueen vieressä vaikuttaa
lähinnä tiet ja maatalous 200m sisällä.
Lisäksi lähialueella tuotantoalueita joiden etäisyydet lohkon reunalta on
alle 400m, esim. Lauhineva, eikä alueilta ole aiheutunut melu/pölyhaittoja alueella.
Lohkon 1 eteläreuna
Lohkon 1 eteläreunalle 10m suojakaistaa tontille
. Suojakaista L1 ja asuinalueiden välillä yht. 15-20m. Auma-aluetta ei siirretä.
Lohkon 1 aumat
Auma-alue sijaitsisi lohkolla 1 niin kauan kunnes L2 alueella saatu tuotettua ja valmistettua pohjaa aumojen siirtämiseksi. Aumojen siirtäminen
keskelle olisi hankala nykyisen turvesyvyyden takia, paras paikka ja
etäisyys saadaan luontaista kantavaa maapohjaa ja etäisyyttä rakennuksiin, olisi hyödyntää luontainen rakennepohja rakentamalla uusi auma-sijainti n.5-8 vuoden sisällä L2 puolelle LIITE1 mukaisesti.

Auma-alueen rakentaminen keskelle ei ole alkuvaiheessa taloudellisesti
tai rakenteellisesti kannattavaa. Vasta syvyyden ollessa n.0.8-1.2m, olisi
auma mahdollista toteuttaa, mikä on aikaisintaan 15-18vuoden päästä.
Päästötarkkailu:
Päästötarkkailua ehdotetaan tiiviimmäksi 1-2 tuotannon alkuvaiheessa,
koska alueelle rakennetaan jatkuvatoiminen virtaamantarkkailu, minkä
pohjalta esittää tulokset päästöistä tarkasti. Minkä jälkeen harvempi
näytteenottoväli, ehdotus näytteiden otosta ja tuloksista lähetetään
ELY:lle hyväksyttäväksi näytteenoton tiheyden vähentämiseksi.
Hyväksytty osa poistuvista alueista:
Lohkon 1 länsireuna poistuu tuotannosta ja reunalle toteutetaan suojakaista päätöksen mukaisesti.
Päätökseen vaaditut tehtävät:
Hyväksyä päivitetty LIITE 1 suojakaistoineen ja etäisyyksineen.
Perusteet:

Tuotantoalueen vaikutukset lähialueella ei ole aiheuttanut melun/pölyn
osalta mitään vaikutuksia mikä erottuisi muusta maa/metsätaloudesta
aiheuttamasta toiminnasta. Mm. lähimpänä tuotantoaluetta sijaitseva
asuinrakennuksen suuntaan ei ole aiheutunut mitään
vaikutuksia mitkä voisi rajoittaa ympäristölupaa.
on
suostunut viereisten metsien 10m leveydeltä toimimaan osana suojakaistaa lisänä.
Kuitenkin tuottaja on valmis tulemaan vastaan ja vähentämällä suunniteltua tuotantoalaa ja laajentamalla sen tilalle suojakaistojen leveyttä ja
nämä toimenpiteet lisää etäisyyttä kaikkiin lähialueen rakennuksiin. Lisäksi auma-alueiden siirtämiseksi tuotannon edetessä lohkon 2 eteläreunaan valmistaudutaan mahdollisimman pikaisesti. Aumasijainti katkoviivalla päivitetty LIITTEESEEN 1.
Kiikoisten alueella muita tuotantoalueita joiden kokoluokka vastaa haettavaa Marjamäensuota, joilla etäisyys asuinkiinteistöihin on alle 400m
mm. lähellä toimiva Laihunevan tuotantoalue, minkä toiminnasta ei
myöskään ole aiheutunut haittaa. Tuotannon tasapuolisuuden nimissä
alueellisesti toivotaan kohtuutta yrittämistä kohtaan.
Lennetty Dronella tuotantoalueen ympäristö ja näkymät, ja niiden pohjalta saavutettu samat vaikutusarviot lähialueella, liitteenä kuvat.
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