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KUULUTUS 

Hakemus päästö- ja vesistötarkkailuohjelman hyväksymiseksi 

Hakija 

Vapo Oy 
 
Asia 

Rahka-Romunevan turvetuotantoalueen päästö- ja vesistötarkkailuohjelma, Alavus 
 
Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Vapo Oy hakee Rahka-Romunevan turvetuotantotoimintaa koskevan päästö- ja vesistötarkkailusuunnitelman 

hyväksymistä. Rahka-Romuneva on noin 142,4 ha suuruinen toiminnassa oleva turvetuotantoalue ja se sijaitsee 

n. 11 km Alavuden keskustasta länteen. Turvetuotantotoiminnalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 

21.6.2005 myöntämä (nro71/2005/4) ja Vaasan hallinto-oikeuden 15.6.2006 osin muuttama toistaiseksi voimas-

sa oleva ympäristölupa.  

 

Nykyinen päästötarkkailu on todettu hyvin suppeaksi ja luvanhaltija hakee muutosta tarkkailuun. Hakemus käsi-

tellään ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisena tarkkailumääräysten muuttamista koskevana asiana.  

 

Vapo Oy on esittänyt, että päästötarkkailua tehdään ottamalla vesinäytteet laskuojiin 2 ja 3 johdettavista vesistä 

kosteikkojen 1 ja 2 jälkeen. Vesinäytteet laskuojasta 2 otetaan 1.4.-30.9. kuukauden välein ja 1.10.-31.3. kah-

den kuukauden välein. Kevättulvan aikaan näytteet otetaan kerran viikossa. Kosteikolta 2 lähtevästä vedestä 

laskuojasta 3 otetaan 6 näytettä vuodessa. 

Vesistötarkkailupisteiksi esitetään vanhaa tarkkailupistettä Putulanjärvi (315353-6945590) sekä uutta pistettä 

Vähä-Allasjärvi (313840-6942941). Järvipisteiltä otettaisiin näytteet kahdesti vuodessa, kevättalvella sekä hei-

nä-elokuussa. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 17.11. – 18.12.2017 Alavuden kaupungin virallisella ilmoitustau-
lulla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-
tietopalvelu. Alavuden kaupungintalolla (Kuulantie 6) on käytössä yleisötietokone asiakirjojen katso-
miseen. 
 

Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen 

Niille, joiden oikeutta tai etua asiat saattavat koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistu-

tuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sijaintikunta, 

hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/4125/2016. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimitta-

maan viimeistään 18.12.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen 

www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). 

Lisätietoja antaa 

Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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