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Esityksiä Kuivaniemen Osakaskunnan hoitokunnalle, vietäväksi yleisen
kokouksen 2022 käsiteltäväksi
ESITYS 1

Kotalah Kuntoon-hankkeen ympäristövaikutuksista tehdään selvitys ulkopuolisen asiantun jan
toimesta. Selvityksen aiheu amat kustannukset maksetaan Kotalah Kuntoon -hankkeelle
myönne ävillä rahoilla, Osakaskunnan rahoituksella tai Osakaskunnan hoitokunnan hankkimalla
muulla rahoituksella.
Selvityksen tulisi ka aa ainakin seuraavat asiat:
a) Lyhyt- ja pitkäaikaiset maisemavaikutukset, mukaan lukien hajuhaitat
b) Ruoppauksessa pohjasedimen stä vapautuvat saasteet ja niiden leviäminen ympäristöön
c) Hankkeesta aiheutuvat muutokset, jotka voivat näkyä Kotalahden rannoilla, kuten
rasvakertymät, kalanruhot, rehevöitymisen seuraukset jne..
d) Imuruoppauksen läjitysaltaan sijain ja altaan palautusvesien ympäristövaikutukset
e) Ruoppauksen läjityspaikat
f) Kotalahden maaperän sulfaa pitoisuus ja sen vaikutus ruoppaukseen

HOITOKUNNAN VASTAUS: Esityksen 1 asiat käsitellään osaltaan, kun Kotalahden vesilupaa
valmistellaan ja edelleen kun vesilupa jätetään AVI:in. Oikea aika on esittää em. asiat kun vesilupa
kuulutetaan AVI:n toimesta ellei niihin ole saatu jo vastausta vesiluvan valmistelun aikana.
HOITOKUNTA ESITTÄÄ, ETTEI ASIAA KÄSITELLLÄ YLEISESSÄ KOKOUKSESSA.

ESITYS 2

Vatungin satama-alueella ympäristössä ja Kotalahdella kalateollisuu a harjoi avat yritykset
esi elevät rahoitussuunnitelman, joka osoi aa heidän kykynsä suoriutua hankkeen vaa mista
investoinneista etupaino eises . Etupaino eisuus tarkoi aa sitä, e ä ensin rakennetaan tarvi avat
puhdistuslaitokset ja muut toiminnan kasva amiseen tarvi avat pui eet ja vasta sen jälkeen lisätään
kalan kasvatusta, kalan talvisäilytystä tai kalojen käsi elyä. Tämä esityksen tarkoitus on varmistaa,
e ä toiminnan kasva aminen ei ehdi aiheu aa ympäristövahinkoja viivästyneiden investoin en
vuoksi.
Rahoitussuunnitelman tulisi ka aa ainakin seuraavat asiat.
a) Investoin kohde, kustannus, rahoitustapa ja arvioitu toteutuspäivämäärä kullekin
investoin kohteelle
b) Vatungin sataman maa-altaan kaivuutyöt, louhintatyöt ja virtauksen parantaminen mekaanises
tai koneellises .
c) Venesataman virtauksen parantaminen
d) Vedenpuhdistusjärjestelmien rakentaminen
e) Kalankäsi elyyn lii yvät investoinnit
f) Muut investoinnit, joita tarvitaan ympäristövahinkojen estämiseksi

HOITOKUNNAN VASTAUS: Vatungin satama-alueen osakaskunnan maa-alueet on vuokrattu Iin
kunnalle pitkäaikaisella sopimuksella, joten em. kysymykset tulee osoittaa Iin kunnalle.
Ympäristönsuojelulliset asiat kuuluvat viranomaisille, joten niiltä osin kysymykset on osoitettava
heille. HOITOKUNTA ESITTÄÄ, ETTEI ASIAA KÄSITELLLÄ YLEISESSÄ KOKOUKSESSA.

Ystävällisin terveisin,
Kuivaniemen Osakaskunnan osakas lan omistajat, Kotalahden kiinteistönomistajat ja asukkaat:
Otamo Reima, Mäkelä Juha, Viinämäki Eero, Viinamäki Ritva, Vannas Mika, Pos Mauri, Palosaari Tauno, Hyry Liisa,
Hyry Janne, Hannuksela Timo, Uusitalo Ari
Mikäli joku yllä olevista ei olisi Kuivaniemen Osakaskunnan jäsen, se ei tee esityksiä mitä ömiksi ja esitykset tehdään niiden osalta, jotka ovat
Kuivaniemen Osakaskunnan osakkaita.
Mikäli joku kohta tai seikka yllä olevissa esityksissä on puu eellinen tai virheellinen, se on sil käsiteltävä Osakaskunnan kokouksessa.
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