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Hakemus

Oritsuon ja Raatesuon turvetuotantoalueiden ympäristölupahakemus, Ruokolahti ja Punkaharju

Hakemuksen pääsisältö

Hakemus koskee turvetuotannon jatkamista Oritsuon 79,0 ha:n laajuisella tuotantoalueella ja Raatesuon 75,7 ha:n laajuisella turvetuotantoalueella. Oritsuo
sijaitsee Ruokolahden kunnan Torsansalon kylässä. Raatesuon eteläosa on
Ruokolahden kunnan Torsansalon ja Torsantaan kylissä sekä Raatesuon pohjoisosa Punkaharjun kunnan Saukonsaaren ja Särkilahden kylissä.
Tuotantoalueet sijaitsevat 28–30 km Ruokolahden kirkonkylästä koilliseen.
Molemmilla tuotantoalueilla turvetuotanto on käynnistynyt vuonna 1981 ja
tuotannon arvioidaan kestävän vielä noin 15 vuotta.
Itä-Suomen vesioikeus on 28.8.1997 antamallaan päätöksellä myöntänyt luvan
edellä mainittujen turvetuotantoalueiden kuivatusvesien johtamiseen vesistöön. Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus eli nyt käsiteltävänä
oleva ympäristölupahakemus määrättiin tehtäväksi 30.9.2005 mennessä.
Itä-Suomen ympäristölupavirasto on 16.12.2005 antanut päätöksen Juurikkasuon, Kesselilänsuon, Oritsuon, Raatesuon ja Saunalamminsuon turvetuotantoalueiden kuivatusvesien vesistöön johtamisesta aiheutuneiden ja aiheutuvien
vahinkojen selvittämisestä ja korvaamisesta. Tästä päätöksestä on valitettu
Vaasan hallinto-oikeuteen.
Sekä Oritsuon että Raatesuon kuivatusvedet johdetaan Mustajoen eteläpuolella
olevaa perattua ojaa pitkin Isoon Tervalampeen, joka laskee Pienen Tervalammen kautta Sarajärveen. Sarajärven vedet laskevat Alusjärveen ja edelleen
Sarajoen kautta Torsanjärveen.
Vesienkäsittelyssä molemmilla tuotantoalueilla ovat käytössä sarkaojien lietesyvennykset ja laskeutusaltaat sekä kokoojaojissa Raatesuolla viisi ja Oritsuolla kuusi virtaamansäätöpatoa. Tuotantoalueiden vesienkäsittelyä esitetään
tehostettavaksi ottamalla käyttöön pintavalutuskenttä molemmilla tuotantoalueilla.
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Hakijan mukaan Ison Tervalammen ja Sarajärven osalta ei ole viime vuosina
ollut havaittavissa selvää veden laadun muutossuuntaa huonompaan tai parempaan.
Hakija katsoo, että turvetuotannon vaikutukset alapuolisessa vesistössä ovat
vähäiset eikä perusteita kiinteistökohtaisten korvausvelvoitteiden asettamiseen
ole. Myöskään kalatalousvelvoitteiden asettamista hakija ei pidä perusteltuna.

Vireille

30.9.2005

Täydennetty

29.9.2006

Muistutukset ja mielipiteet
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, varataan tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta.
Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava ympäristölupavirastolle kirjallisesti viimeistään 2.1.2007.
Kirjelmään on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero, mahdollinen sähköpostiosoite ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Kirjelmään on
merkittävä myös yllä oleva asia ja diaarinumero. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on sen tekijän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.
Kirjelmä ja sen liitteet, asiamiehen valtakirjaa lukuun ottamatta, on toimitettava kahtena kappaleena ympäristölupaviraston kirjaamoon. Kirjelmän voi
toimittaa myös postitse, telekopiona tai sähköpostina. Jos kirjelmä toimitetaan sähköisesti, on esitettävä selvitys asiamiehen toimivallasta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin:
Telekopio:
Sähköpostiosoite:
Virka-aika:

PL 69, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64 B
020 490 120/vaihde
020 490 4999
kirjaamo.isy@ymparisto.fi
klo 8.00 – 16.15

Asian esittelijä: ympäristöneuvos Antti Ylitalo puh. 020 490 4974, 040 774
8076.
Asiakirjojen nähtävänäpito
Hakemusasiakirjat pidetään yleisesti nähtävänä ympäristölupaviraston kirjaamossa, Ruokolahden ja Punkaharjun sekä Rautjärven kunnanvirastoissa
1.12.2006 – 2.1.2007.

