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KUULUTUS

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija Vapo Oy

Asia Heinä-Vaajersuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Miehikkälä

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Tiivistelmä kuulutuksen lopussa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 14.6. – 15.7.2019 Miehikkälän ja Viro-
lahden kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset asiakirjat ovat lisäksi
luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Miehikkälän
kunnanvirastossa, osoite: Keskustie 6 ja Virolahden kunnanvirastossa,
osoite: Opintie 4.

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyy-
detään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteen-
sä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelin-
numero

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero
ESAVI/4301/2019

- muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie-

hen toimivallasta.

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1585100


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 15.7.2019 ensisi-
jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus,
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seu-
raavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
489-408-876-3 Talon n:o 22 vesialue
489-408-876-4 Talojen n:ot 12 ja 14 vesialue
489-408-876-5 Talon n:o 16 vesialue
489-408-876-8 Talon n:o 21 vesialue
489-876-3-0 Suur-Miehikkälän osakaskunta

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

http://www.avi.fi/muistutus
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi


TIIVISTELMÄ

Vapo Oy hakee ympäristölupaa Miehikkälän kunnassa sijaitsevan Heinä-Vaajersuon turvetuotantoon ja
oikeutta kuivatusvesien poisjohtamiseen turvetuotantoalueelta. Heinä-Vaajersuo on uusi tuotantoalue,
jonka tuotantopinta-ala on 59,5 ha, mihin sisältyy tuotettavia auma-alueita 5,0 ha. Toiminta, joka käsittää
kuntoonpano-, tuotanto- ja jälkihoitovaiheen, aloitetaan ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoiseksi tule-
misen jälkeen. Kuntoonpanovaihe kestää 1–3 vuotta ja tuotantovaihe 25–35 vuotta päättyen noin vuonna
2050. Tämän jälkeen alue siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja sitä seuraavaan uuteen käyttömuotoon, mikä to-
dennäköisesti on metsitys.

Ojittamattomalle suolle perustettavalta, ympärivuotisesti toimivalta, pintavalutuskentälta vedet johdetaan
laskuojaa myöten Ounionjoki–Virojoki–Kotijärvi-Virojoki-Säkäjärvi–-Virojoki -reittiä Suomenlahteen. Pinta-
valutuskenttä ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä metsäojitetuksi katsottava ja vähäisille ojille suori-
tettavien toimenpiteiden avulla saadaan toimimaan kuin ojittamaton. Heinä-Vaajersuon hankealue sijoittuu
eteläosasta (lohko 3 ja pääosa lohkosta 2) Vaalimaanjoen ja pohjoisesta (lohko 1 ja lohkon 2 pohjoisosa)
Virojoen vesistöalueelle. Vaalimaanjoen vedet johdetaan Virojen vesistöalueelle, jolloin Vaalimaanjoen
valuma-alue (26,05 km2) pienentyy noin 40 ha:lla (= 1,5 %) ja Virojoen valuma-alue (51,23 km2) vastaavasti
suurentuu noin 40 ha:lla (=0,8 %).

Hankealueelta ei ole tavattu luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja eliölajeja ja eikä myöskään uhanalai-
siksi luokiteltuja lajeja. Hankkeen vaikutusalueella ei sijaitse vesilain nojalla suojeltuja pienvesiä, vesilain
11 § mukaisia kohteita tai metsälain tarkoittamia erityisiä elinympäristöjä.

Lähin asuttu kohde peltoineen sijaitsee noin 800 m:n etäisyydellä lohkon 1 luoteispuolella. Väliin jäävä alue
on metsää. Lohkon 1 koillispuolella noin 900 m:n etäisyydellä sijaitsee Kelunen ja luoteispuolella noin 800
m:n etäisyydellä Korpilampi. Lohkon 3 lounaispuolella noin 900 m etäisyydellä sijaitsee Murtosenjärvi. Jär-
vien ja lammen rannalla sijaitseviin lomakiinteistöihin on matkaa 1,0–1,2 km ja väliin jäävä maasto on mä-
kistä metsää.

Heinä-Vaajersuon suunniteltu tuotantoalueesta 85 % on ojitettu ja sen luonnontilaluokka on 2. Vaajersuolla
on laajahko suurimmaksi osaksi ojien ympäröimä ojittamaton alue, jonka vesitalous on paikoin muuttunut
alkuperäisestä ja Vaajersuon koillispuolella jonkin verran avointa suota. Pohjoisosan Vaajersuon avosuoalu-
eella on Etelä-Suomen uhanalaisista luontotyypeistä oligotrofista lyhytkorsirämettä ja sen osana oligotrofis-
ta lyhytkorsinevaa. Alueella ei ole vesilain (587/2011) 2 luvun 11 §:n mukaisia kohteita, metsälain tarkoit-
tamia erityisiä elinympäristöjä tai tavattu uhanalaisia lajeja. Heinäsuon alue on ojitusten johdosta pitkälti
muuttunutta suota, linnuston muodostaa tyypilliset karujen metsien lajit ja alueella vain vähän edellytyksiä
toimia luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittujen lajien elinympäristönä.

Hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse talousvesikaivoja tai sellaisia pienvesiä, joihin turvetuotanto voisi
vaikuttaa. Lohko 3 rajoittuu idästä Heinäsuonmäen pohjavesialueeseen ja vaikka pohjaveden pinta tulee
tuotannontoiminnan johdosta alenemaan vähän ei hankkeella arvioida olevan vaikutuksia Heinäsuonmäen
pohjavesialueelle.

Hankealueen kuivatusvesien vaikutukset alapuolisen vesistön tilaan jäävät lieviksi. Hankkeen ei arvioida
aiheuttavan alapuolisen vesistön happamoitumista tai vaarantavan vesienhoitoalueen toimenpideohjel-
massa esitettyjen tilatavoitteiden saavuttamista. Hanke ei vaikuta lähellä sijaitsevien asuinrakennusten
talousveden ottoon ja vaikutukset kalastoon tai kalastukseen jää vähäiseksi koko purkuvesistössä. Ranta-
kiinteistöille ja niiden käytölle ei aiheudu korvattavaa virkistyshaittaa.




