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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Kuun Voima Oy

Asia Inhankosken vesivoimalaitoksen rakentaminen, Ähtäri

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Hakija hakee vesilain mukaista lupaa ottaa Inhanjoen yläosan vesivoima
käyttöön uudella joen länsipuolelle rakennettavalla vesivoimalaitoksella.
Laitoksen suunniteltu rakennusvirtaama on 15 m3ts, putouskorkeus n. 6,3
m ja teho n. 0,8 MW. Keskimääräinen energiantuotanto on 3150 MWh/a.
Voimalaitokselle kaivetaan Hankavedestä n. 1 km pituinen yläkanava In
hanjoen länsipuolelle. Voimalaitoksen alakanava kaivetaan laitokselta In
hanjokeen Inhan tehtaiden padon alapuolelle. Inhan säännöstelypatoon
asennetaan uusi tulvaluukku, jolla korvataan osa nykyisistä settiaukoista.

Inhan tehtaiden padon sekä lnhan säännöstelypadon jatkeena olevan Han
kaveden maapadon ylisyöksykynnyksen yhteyteen rakennetaan kalatiet.
Kalateiden välistä Inhanjokea kunnostetaan tarvittavissa määrin kalojen ku
lun mahdollistamiseksi. Säännöstelypadon kalatie pidetään avoinna 1.5.-
30.11 välisenä aikana ja siihen johdetaan vettä pääsääntöisesti vähintään
0,5 m3/s.

Ähtärinjärven säännöstelyrajoihin ei haeta muutosta. Inhanjoen yläosan ve
simaiseman säilyminen ja v~denvaihtuvuus uomassa turvataan vähim
mäisvirtaamalla. Hakijan arvion mukaan hanke ei sanottavasti loukkaa
yleistä tai yksityistä etua ja hankkeesta saatava hyöty on huomattava ver
rattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituvHn menetykshn. Hanke ei
vaaranna yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuta huomattavia va
hingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen
toiminnassa taikka huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.

Hakija omistaa koko käyttöönotettavan vesivoiman sekä kaikki hankkeessa
tarvittavat maa-alueet. Hakija on sa~nut osakaskunnalta suostumuksen ka
lateiden rakenteiden sijoittamiseksi yhteiselle vesialueelle.
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Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 8.8. — 7.9.2017 Ähtärin kaupungin il
moitustaululla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehalljntoviraston ilmoitustaulul
la. Kuulutus ja hakemus keskeisiltä osin ovat lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Ähtärin Kaupun
ginvirastossa, osoite: Ostolantie 17, 63700 Ähtäri

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 muistutuksetja 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
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- muistuttajan kNnteistön nimi, rekisterinumero kiinteistörekisterikylä ja
kunta (kHnteistötunnus)

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh

köisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamie

hen toimivallasta.

Muistutuksetja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 7.9.2017
ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
tai sähköpostilla (kiriaamo.lansft~avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi-ja Si
sä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa).

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle ja yhteisen alueen omistajille
KNnteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kun
teistön muille omistajille tai haltijoille. Hankkeella saattaa olla vaikutuksia
myös yhteiselle alueelle 989-402-878-7 Venevalkama.

Lisätietoja antaa
ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743
ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797
ympäristöneuvos Arto Paananen, puh. 0295 018 787

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


