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Länsi- ja Sisä-Suomi 
Ympäristölupavastuualue 

KUULUTUS  Ympäristönsuojelulain lupahakemus 

Kuulutuksen julkaisupäivä 
24.5.2021 

 
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 
 Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuk-

sen julkaisemisajankohdasta eli 31.5.2021 
 
Hakija Jussi Syrjämäki Oy 

 
Asia Santanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ilmajoki 
 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Hakemuksen tiivistelmä on tämän kuulutuksen liitteenä. 
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.5. – 30.6.2021 aluehallintovi-
rastojen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi 

 
Muistutukset ja mielipiteet 

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-
sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 
 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen 
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  
- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/11557/2020 
- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee 
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-

tys asiamiehen toimivallasta. 
 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 
30.6.2021:  
- sähköisen asioinnin kautta: https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet 
- sähköpostina: kirjaamo.lansi@avi.fi 
- postitse: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 5, 13035 AVI. 

 
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 
mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 
 

Lisätietoja antaa 
Ympäristölakimies Sanni Rantanen, puh. 0295 018 047, etunimi.sukunimi@avi.fi 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1851885
https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi


 

TIIVISTELMÄ 
 
Jussi Syrjämäki Oy hakee ympäristölupaa Ilmajoen kunnassa sijaitsevan Santanevan turvetuotannolle. Var-
sinaisen tuotantoalueen pinta-ala on 7,9 ha koko hankealueen ollessa pinta-alaltaan 8,6 ha. Alue on jo otettu 
käyttöön. Santanevalla tuotetaan jyrsinturvetta ja tuotantovaiheen kestoksi on arvioitu noin 20 vuotta. Vuosit-
taiseksi tuotantomääräksi hakija on arvioinut noin 4 000 m3.  
 
Santanevan tuotantoalue sijaitsee peltoalueiden keskellä. Alle 500 metrin etäisyydellä turvetuotantoalueesta 
on kymmeniä asuinkiinteistöjä, joista pääosa sijaitsee Rannon ja Asevelikylän alueella 200 – 500 metrin 
etäisyydellä Santanevasta. Kurikantie kulkee lähimmillään noin 120 metrin etäisyydellä tuotantoalueesta. 
Santanevan lähialueen merkittävin vesistö on noin kilometrin etäisyydellä tuotantoalueesta virtaava Kyrönjo-
ki. Hakemuksen mukaan turvepölyn kulkeutuminen edellä mainituille asuinkiinteistöille huomioidaan pidättäy-
tymällä pölyämistä aiheuttavista toimenpiteistä kaakon – lounaan välisillä tuulilla. Lisäksi turpeennostossa 
käytettävässä imuvaunussa on pölysykloni. Kurikantien tieliikenteen meluvaikutuksesta johtuen on hakijan 
mukaan epätodennäköistä, että koneiden käyttö turvetuotantoalueella aiheuttaisi melun lisääntymistä lähim-
missäkään asuinkiinteistöissä. 

Santanevan länsipuolella lähimmillään noin 150 m etäisyydellä sijaitsee Koskenkorvan pohjavesialue, joka 
on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Hakemuksen mukaan Santanevan kuivatusvesiä ei johdeta 
pohjavesialueelle, joten turvetuotannolla ei ole vaikutusta pohjavesialueeseen. Hakemuksen mukaan tuotan-
toalueella tai sen läheisyydessä ei myöskään sijaitse luonto- tai suojeluarvoja. 

Santanevan tuotantoalueen käsitellyt kuivatusvedet johdetaan metsä- ja pelto-ojastoa pitkin Kahuojan kautta 
Kyrönjokeen. Tuotantoalueen vesienkäsittelyyn kuuluvat hakemuksen mukaan sarkaojarakenteet, virtaa-
mansäätöpadot, pumppausallas, laskeutusallas sekä pintavalutuskenttä. Hakijan arvion mukaan tuotanto-
alueen tuotantovaiheen bruttopäästöt ovat vuodessa 175 kg kiintoainetta, 1,8 kg kokonaisfosforia, 58 kg 
kokonaistyppeä ja 1552 kg CODMn (kemiallinen hapenkulutus). Hakemuksen mukaan Santanevan vesistö-
vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti tuotantoalueen alapuolisiin metsä- ja pelto-ojiin sekä Kahuojaan, eikä 
toiminnasta arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia alapuolisten vesistöjen veden laadulle, kalataloudelle 
tai virkistyskäytölle.  


