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255 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

256 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus:

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Gallen-Kallela
Hilkka ja Seppälä Olli.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
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Kunnanhallitus
250 §
19.11.2018

257 §

KH 250 §

VASTINE LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON 8.8.2018
PÄÄTÖKSESTÄ NRO 88/2018/1 VATILÄHTEENNEVAN
TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUVASTA JA TOIMINNAN
ALOITTAMISLUVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN
Vaasan hallinto-oikeus varaa Jämijärven kunnalle tilaisuuden antaa kirjallinen vastine Pentti Niemen ja asiakumppaneiden valituksesta Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 8.8.2018 nro 88/2018/1
(Vatilähteennevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Ikaalinen. Luvan hakija Vapo Oy). Vastine pyydetään toimittamaan Vaasan hallinto-oikeuteen 30.11.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisesti. Asian diaarinumero 01128/18/5115 on mainittava vastineessa.
Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa ja antanut mielipiteen Vatilähteennevan
turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnan aloittamislupa -asiaan
171§:ssä kokouksessaan 8.8.2016.

.
Ehdotus:

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja antaa vastineen.

Päätös:

Kunnanhallitus antaa lausunnon seuraavassa kokouksessa.
Anu Koivumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Reijo
Pihlajamäki valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta.
----

KH 257§

Ehdotus:

Jämijärven kunnanhallitus keskustelee asiasta ja antaa seuraavan vastineen:
Jämijärven kunnanhallitus pitää sinänsä tärkeänä, että perinteisesti tärkeälle työllistäjälle, turvetuotannolle on jatkuvuutta Pohjois-Satakunnassa.
Kunnanhallitus on lausunut 8.8.2016 / 171 §, että on ensiarvoisen tärkeää
olla kuormittamatta Jämijärveä siten, ettei vesistön kunto heikkenisi yhtään nykytilanteesta. Järven tila on viime vuosina parantunut ja rapukanta
on elpynyt. Järvi ja sen hyvä kunto on tärkeä monelle paikalliselle elinkeinonharjoittajalle.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (myöh. avi) 8.8.2018
88/2018/1 päätöksessä mainitaan, että 30.12.2005 myönnetyn luvan mukaan turvetuotantoa on saanut harjoittaa lohkolla 5 vain 31.12.2013
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saakka. Turvetuotantoa ei valitusasiakirjoista liitteineen ilmenevin seikoin
ilmeisimmin ole jatkettu tuohon saakka, vaan se on lopetettu kyseiseltä
lohkolta jo aikaisemmin. Kunnanhallituksen jäsenten mukaan tuotannon
lopettamisen syynä oli alueelle lähteistä niin runsaasti noussut vesi, että
siellä kulku estyi. Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusraportin
11.11.2004 ”Saarikeitaan turvetuotantoalueiden maaperä- ja pohjavesiselvitys” liitteessä 4 on mainittu avi:n 8.8.2018 päätöksen 88/2018/1 mukaan, ettei turvetuotantoa saa harjoittaa pohjavesialueiksi rajatuilla lohkoilla, jollaiseksi oli merkitty myös lohko 5.
Jämijärvestä Ikaalisten Kyrösjärveen laskevaa Jyllinjokea koskien Jyllissä
sijaitsevan padon osalta on suunniteltu käynnistettävän selvitystyö patorakenteen muuttamisesta sen jatkuvan käyttö- ja kunnossapitotyön vähentämiseksi. Samassa yhteydessä on suunniteltu lisäksi selvitettävän,
voidaanko saman muutostyön toisena vaikutuksena mahdollistaa taimenen nousu Jyllinjokea pitkin aina Jämijärveen saakka. Asiassa on alustavasti kuultu Pirkanmaan ELY-keskusta. Jyllinjoen ja Jämijärven veden
laadun heikentyminen tekisi tyhjäksi taimenkannan nousun elvyttämispyrkimykset ja kannan vahvistamisen. Edellä mainittu selvitystyön käynnistäminen on tapahtunut ja tullut kunnanhallituksen tietoon sen vuonna 2016
lausuman jälkeen eli on uusi seikka. Jyllinjoen taimenkannan vahvistuminen ja nousu Jämijärveen on tärkeää paitsi luontoarvojen, myös elinkeinojen kannalta.
Avi:n 8.8.2018 päätöksen mukaan ”Hakemuksessa arvioidaan, etteivät
turpeen tuotannon jatkotoimet aiheuttaisi muutoksia alueella nykyisin vallitsevaan hydrologiseen tilanteeseen, mikäli lohkon 5 liitekarttaan 9/1 merkityllä osa-alueella olemassa olevien ojien pohjia ei syvennettäisi ja mahdollisten uusien ojien osalta ei kaivettaisi turvekerroksen läpi mineraalimaahan saakka (tai ne ulotettaisiin korkeintaan mineraalimaan pintakerrokseen moreenialueilla).” Kunnanhallituksen mielestä luvassa mainittu
hakijan ”arvio” ei ole riittävä vakuutus hallitsemaan riskiä alueen pohjaveden hydrologisen tilan mahdollisesta muuttumisesta. Asian tulisi olla
varma ja kiistaton, myös vanhan luvan loppuun käyttämättömyyden
osalta, mitä se ei nyt selvästikään ole hallinto-oikeuden toimittamien dokumenttien mukaan.
Kunnanhallitus pitää lähtökohtana, että vanhassa luvassa ovat olleet vahvat ja tärkeät perustelut rajata lupa-aika lyhemmäksi. Kunnanhallitus näkee osapuolten dokumenttien perusteella, että riskit pohjavedelle aiheutuvista ongelmista tämän luvan myöntämisen myötä olisivat selkeästi olemassa ja myös mahdollisia toteutua vakavin paikallisin vaikutuksin.
Kunnanhallitus katsoo asiaa kokonaisuutena, huomioiden edellä mainitut
sekä myös tietoon tulleet uudet seikat, ja lausuu, ettei tässä lohkoa 5 koskevassa lupa-asiassa ole tarkoituksenmukaista riskeerata paikallisesti hyvin tärkeitä puhtaaseen veteen liittyviä asioita. Jämijärven tilan parantamiseksi on käytetty paljon resursseja, jotka tässä esitetyn turpeennoston
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kautta saattaisivat muuttua hyödyttömiksi. Samoin, Jyllinjoen taimenkannan nousun mahdollistaminen Jämijärveen voi estyä, mikäli joen ja järven
vedenlaadun tilanne huononisi. Tämän vuoksi kunnanhallitus esittää
myös aluehallintoviraston päätöksen kumoamista ja lupahakemuksen hylkäämistä.
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Anu Koivumäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, todeten
itsensä esteelliseksi.
_____
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258 §

MUUT ASIAT
Ei ollut.
____
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