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Ympäristölupahakemus
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Vapo Oy

Asia
Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja ympäristöluvan nro
80/2008/4 rauettaminen, Karvia ja Parkano

Hakemuksen mukainen toiminta
Tiivistelmä kuulutuksen lopussa.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 29.5. – 28.6.2019 Karvian kunnan ja
Parkanon kaupungin ilmoitustauluilla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat
ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä sähköisesti Kar-
vian kunnanvirastossa (Kylä-Karviantie 17) ja Parkanon kaupungintalolla
(Parkanontie 37).

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan
tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla
on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi,
RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen
asian nimi sekä Dnro ESAVI/2477/2019.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 28.6.2019 ensisi-
jaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus
postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai
sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

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

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1578755
http://www.avi.fi/muistutus
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Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla toiminnalla saattaa olla vaikutuksia myös seu-
raavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
230-411-876-6 Nummi-, Karvian- ja Mustajoki sekä Kärpäslammi (vesialue)
230-411-878-1 Ruuppamaapalsta (maa-alue)
230-413-876-3 Suomijärven kylän vesialueet
230-413-876-6 Suomilammin talon nro 1 vesialue
230-413-878-13 Puutavaran lastauspaikka (maa-alue)
230-413-878-2 Myllytontti (maa-alue)
230-876-5-1 Karvianjärvi
230-878-1-1 Isokarvianjärven saaret (maa-alue)

Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi


TIIVISTELMÄ ESAVI/2477/2019

Hankealue sijaitsee pääosin Karvian kunnassa Jouppilankeitaalla. Pieni osa kaakkoiskulmasta sijaitsee Parkanon kaupungin alu-
eella. Hankealue muodostuu yhdestä yhtenäisestä alueesta, jonka pinta-ala on 197,3 ha. Osalla hankealuetta on aiempi lupa, joten
hakemus koskee myös voimassa olevan ympäristöluvan sekä laskuojaa koskevien ns. pakkotoimiratkaisujen rauettamista. Tuotan-
non arvioidaan päättyvän noin vuonna 2065.

Vesienkäsittelynä on ojittamattomalle suolle perustettavat kaksi ympärivuotista pintavalutuskenttää, joilta vedet johdetaan 48,2
ha:n alalta kohti Suomijärveä (laskuoja 1) ja 149,1 ha:n alalta kohti Karvianjärveä (laskuoja 2). Hankealue sijaitsee Karvianjoen
vesistöalueella (36) ja siellä Mustajoen valuma-alueella (36.047) ja Kattilajoen vesistöalueella (36.084). Tuotantovaiheessa Joup-
pilankeitaan turvetuotannon bruttokuormitus vesistöön on arviolta noin 4166 kg/a kiintoainetta, 30 kg/a fosforia ja 1221 kg/a
typpeä Länsi-Suomen alueen pintavalutuskentällisten (ojittamaton) turvetuotantoalueiden keskimääräisten kuormitusten perusteel-
la arvioituna. Suomijärven suuntaan tuotantovaiheen päästöt (brutto) ovat vuositasolla arviolta noin 972 kg/a kiintoainetta, 7 kg/a
fosforia, 296 kg/a typpeä ja CODMn kuorma on noin 8708 kg/a. Mustajoen-Karvianjärven suuntaan tuotantovaiheen päästöt
(brutto) ovat vuositasolla arviolta noin 3007 kg/a kiintoainetta, 31 kg/a fosforia, 1107 kg/a typpeä ja CODMn kuorma on noin
26938 kg/a.

Hankealue on pääosin metsäojitettu. Tuotantoalueella on pieniä ojittamattomia alueita. mutta myös niillä on tapahtunut selvää
kuivahtamista ja kasvillisuusmuutoksia. Jouppilankeitaalla tai sen välittömässä läheisyydessä pesii kahdeksan lintudirektiivin
liitteen 1 lajia: metso, pyy, teeri, niittykirvinen, hiirihaukka, liro, kapustarinta ja laulujoutsen. Suomen kansainvälisen linnuston-
suojelun erityisvastuulajeihin kuuluu hankealueen linnuista kuusi: metso, teeri, liro, valkoviklo, laulujoutsen ja pikku-kuovi. Li-
säksi hiirihaukka kuuluu vaarantuneisiin lajeihin. Uhanalaisia luontotyyppejä ei havaittu.
Viitasammakko käyttää hankealueen kuivatusvesien johtoreittejä (Suomijärvi, Mustalammi) lisääntymisalueinaan. Turvetuotan-
nolla ei arvioida olevan vaikutusta viitasammakon lisääntymismahdollisuuksiin näillä alueilla. Tuotanto hävittää lintujen pesintä-
ja ruokailualueet, mutta lähimmät korvaavat elinympäristöt sijaitsevat Alkkiannevalla hankealueen läheisyydessä koillispuolella
.
Lähimmät suojelualueet sijaitsevat useiden kilometrien etäisyydellä turvetuotantoalueesta. Suomijärvi (FI0200029) on Natura-
aluetta. Suomijärveen johdettavien kuivatusvesien määrää on suunnitelmassa pienennetty merkittävästi.
Lähialueilla on asutusta valtatie 274:n varrella Mustakosken, Koskiperän ja Alkkian kylissä, mutta myös eteläpuolella Tuohisalon
kylässä ja länsipuolella Jouppilan- ja Toivoskylässä. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 500 m etäisyydellä tuotantoalueen ra-
joista.

Käytettävissä olevan tiedon mukaan hankealueen lähiympäristössä ei sijaitse pohjavesialueita.  Kiinteistöjä ja näiden talousvesi-
kaivoja sijaitsee hankealueesta 500m säteellä useampia ja näiden kaivokyselyn perusteella vedenkäyttö on vähäistä ja käyttö on
pääosin muuta kuin talousvesikäyttöä. Kaivojen veden riittoisuutta tullaan tarkkailemaan vuosittain tehtävällä vedenpinnan kor-
keusmittauksella. Hankealueen lähiympäristössä ei ole pienvesiä, joihin turvetuotanto voisi vaikuttaa.

Hankealueen kuivatusvesien vaikutukset alapuolisen vesistön tilaan jäävät lieviksi. Hankkeen ei arvioida aiheuttavan alapuolisen
vesistön happamoitumista eikä vaarantavan vesienhoitoalueen toimenpideohjelmassa esitettyjen tilatavoitteiden saavuttamista.
Hankkeen vaikutuksen kalastoon ja kalastuksen arvioidaan jäävän vähäiseksi koko purkuvesistössä. Hankealueen ja muiden vesis-
töalueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden päästöjen vaikutukset Suomijoen ja Karvianjoen ravinnepitoisuuksiin ovat vähäisiä.

Hanke työllistää suoraan tuotannossa, lastauksessa ja kuljetuksessa yhteensä 11 henkilöä ja välillisesti yhteensä 13 henkilö käyttö-
kohteissa, julkishallinnossa ja palveluissa.
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