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Ympäristölupahakemus
Hakija
Lännen Koneurakointi Oy
Asia
Pietarrahkan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Laitila
Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä ja karttaliite kuulutuksen ohessa.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 30.11.2017 – 2.1.2018 Laitilan kaupungin ja Mynämäen kunnan ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Laitilan kaupungin Yhteispalvelupiste Avituksessa (Keskuskatu 30) ja Mynämäen kunnanvirastossa (Keskuskatu 21).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/7333/2017.
Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 2.1.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).
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Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla toiminnalla saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä vesialueilla:
400-407-876-3 Yht.Saukonjärvi ym.
503-413-876-1 Laajoki
503-485-876-1 Vesialue Laajoessa
503-502-876-1 Vesialue Laajoessa
503-485-876-2 Vesijättö
Lisätietoja antaa
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438
sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508
sähköposti: ville.salonen@avi.fi

TIIVISTELMÄ

Diaarinumero ESAVI/7333/2017

Lännen Koneurakointi Oy hakee ympäristölupaa Pietarrahkan noin 16,9 ha:n suuruisen turvetuotantoalueen turvetuotannolle Laitilan kaupungissa. Tuotantoalue sijaitsee noin 12 km Laitilan keskustasta itään. Pietarrahka rajoittuu kallioiseen ja mäkiseen moreenimaastoon sekä turvetuotantoalueeseen.
Alueella tuotetaan turpeita ympäristön hoitoon ja energiakäyttöön. Heikoimmin maatuneet turpeet
sopivat muun muassa eläinten kuivikkeiksi, kasvuturpeeksi, lietteiden imetykseen ja maan parannukseen. Maatuneet turpeet sopivat polttoaineeksi lähiseudun kiinteistöihin ja lämpölaitoksiin. Alueelta tuotetaan pääasiassa ympäristöturvetta.
Pietarrahka on ojitettu. Vedet virtaavat laskuojaa myöten kaakkoon Pahojokeen ja edelleen Laajokeen.
Ympäristöturve nostetaan pääsääntöisesti mekaanisella kokooja-vaunulla. Turvetuotantoalueen
vedet johdetaan sarkaojissa lietetaskujen, päisteputkipidättimien ja virtaamansäätöpadon kautta
erilliseen laskeutusaltaaseen. Laskeutusaltaan vedet johdetaan erillisen pumppausaltaan kautta
ympärivuotisesti 1,5 ha:n suuruiselle pintavalutuskentälle.

