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Länsi- ja Sisä-Suomi 
Ympäristölupavastuualue 
 

Kuulutus 

Ympäristönsuojelulain mukainen aloite 

 

Hakija 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Asiat 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Iso-Aitanevan turvetuotantoalueen 

ympäristöluvan muuttamiseksi, Alavus 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito 

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 14.11. – 30.12.2019 Alavuden kaupungin vi-

rallisella ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoit-

teessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Alavuden kaupungintalolla (osoitteessa Kuu-

lantie 6) on käytettävissä yleisötietokone asiakirjojen katsomiseen. 

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia 

saattaa koskea (asianosainen) sekä yleistä etua valvovat viranomaiset. Hankkeen 

vaikutusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hank-

keen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esit-

tää mielipiteensä hakemuksen johdosta. 

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötun-

nus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/5045/2019. 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 30.12.2019 ensi-

sijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähkö-

postilla (kirjaamo.lansi@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Länsi- ja Sisä-Suomen alue-

hallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 Vaasa). 

 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön 

mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Lisätietoja antaa 

Ympäristötarkastaja Pilvi Virolainen, 0295 018 757,  

Ympäristöylitarkastaja Johanna Ojala, 0295 018 791 

etunimi.sukunimi@avi.fi 
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TIIVISTELMÄ   Diaarinumero LSSAVI/5045/2019 

 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 21.3.2019 laittanut vi-

reille ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen aloitteen Etelä-Pohjanmaan Turve Oy:n Iso-Aitanevan 

n. 24 ha:n suuruisen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi. Iso-Aitanevalla on tois-

taiseksi voimassa oleva ympäristölupa (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto, 29.12.2006).  

 

Iso-Aitaneva sijaitsee Lapuanjoen vesistöalueen Jääskänjärven-Allasjoen alueella (44.098) noin 16 

km Alavuden keskustasta luoteeseen. Kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta Housunlammen 

kuivioon johtavaan ojaan ja Housunluoman (Korpiojan) kautta Saarijärveen. Kuivatusvedet käsitel-

lään perustason vesiensuojelurakenteilla ja pumpataan sulan maan aikaan ojittamattomalle pintava-

lutuskentälle. Päästöjä on tullut tarkkailla tuotantovaiheessa 4 kertaa vuodessa neljänä vuotena.  

 

ELY-keskus on todennut aloitteessaan, että vesien käsittely pintavalutuskentällä vain sulan maan 

aikaan ei ole parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lisäksi päästötarkkailu on nykykäytäntöön nähden 

suppeaa eikä sen perusteella voida arvioida luotettavasti Iso-Aitanevan kuormitusta. 

 

Luvan haltija on aloitteen johdosta antamassaan vastineessa arvioinut Iso-Aitanevan tuotannon jat-

kuvan sääoloista riippuen noin 5 vuotta. Ympärivuotinen pintavalutus ei hakijan näkemyksen mu-

kaan ole ympärivuotisen pumppauksen edellyttämä sähköliittymä, talvikauden vähäinen vesimäärä 

ja lyhyt jäljellä oleva toiminta-aika huomioiden toteuttamiskelpoinen. Päästötarkkailunäytteitä esite-

tään otettavaksi jatkossa kahtena vuotena (2020 ja 2024), jolloin näytteitä otettaisiin huhti-syys-

kuussa 1 krt/kk, loka-maaliskuussa 2 krt/kk, kevätylivaluman aikaan viikoittain ja lisäksi tarvittaessa 

poikkeustilanteissa. Luvan haltija ei pidä jatkuvatoimisen virtaamamittauksen järjestämistä Iso-Aita-

nevalle tarkoituksenmukaisena. 

 

 


