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KUULUTUS  Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

24.9.2021 

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

 Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuk-

sen julkaisemisajankohdasta eli 1.10.2021. 

 

Hakija Neova Oy, PL 22, 40101 JYVÄSKYLÄ  

 

Asia Vuorenpäännevan-Vatilähteennevan turvetuotantoalueen päästötarkkailun muuttami-

nen, Ikaalinen 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 

Tiivistelmä hakemuksesta on tämän kuulutuksen liitteenä. 

 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.9. – 1.11.2021 aluehallintovi-

rastojen vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa osoitteessa https://ylupa.avi.fi 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuk-

sen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

 

Ohjeet muistutuksen tekemiseen 

Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero LSSAVI/12973/2021 

- kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jota muistutus koskee 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvi-

tys asiamiehen toimivallasta. 
 

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 

1.11.2021:  

- sähköisen asioinnin kautta: https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet 
- sähköpostina: kirjaamo.lansi@avi.fi 
- postitse: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 200, 65101 

Vaasa. 
 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2054114
https://avi.fi/sahkoiset-lomakkeet
mailto:kirjaamo.lansi@avi.fi


 

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön 

mahdollisille muille omistajille tai haltijoille. 

 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavalla yhtei-

sellä vesialueella: 143-416-876-8, Uurasjärvi. 

 

Lisätietoja antaa 
Ympäristöylitarkastaja Päivi Saari, puh. 0295 018 660  
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 
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Tiivistelmä 
Neova Oy hakee muutosta Ikaalisten kaupungissa sijaitsevan Vuorenpäännevan-

Vatilähteennevan turvetuotannon ympäristölupaan päästötarkkailun osalta. Tuotantoalue sijaitsee 

Kokemäen joen vesistöalueen (35) Mylly-Kartunjoen valuma-alueelle (35.522).  

Vuorenpäänneva-Vatilähteennevalla oli vuonna 2020 tuotannossa noin 76,7 hehtaaria. Tuotannon 

arvioidaan jatkuvan vuoteen 2040. Hakemusta koskevilla tuotantoalueilla vedet käsitellään ympäri-

vuotisesti kahdella pintavalutuskentällä. Pintavalutuskentän 1 pinta-ala on 4 ha, joka on 4,6 % ylä-

puolisesta valuma-alueesta (87 ha). Pintavalutuskentän 2 pinta-ala on 4,3 hehtaaria, joka on 4,5 % 

yläpuolisesta valuma-alueesta (96 ha). Pintavalutuskentiltä vedet johdetaan Lauttaojan kautta Uu-

rasjärveen ja sieltä Noro-ojan, Teijärven ja Mylly-Kartunjoen kautta Kyrösjärven Uuraslahteen.  

Vuorenpäänneva-Vatilähteennevalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 30.12.2005 myön-

tämä ympäristölupa (nro 156/2005/4) 152,3 hehtaarin turvetuotantoon. Päätös on tullut lainvoi-

maiseksi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä (12.9.2007, päätös nro 07/0283/1), ja Etelä-

Suomen aluehallintovirasto (6.4.2010, päätös nro 12/2010/3) on muuttanut sitä. Ympäristölupa on 

hakemusta koskevilla alueilla toistaiseksi voimassa. 

Ympäristölupapäätöksen mukaan päästöjen ja tehon tarkkailua on tullut tehdä pintavalutuskentän 

2 ylä- ja alapuolelta neljä kertaa vuodessa neljänä määrävuotena. Vuosina 2010–2019 päästöjen 

ja tehon tarkkailua on tehty 1–7 vuodessa. Päästötarkkailutulosten mukaan keskimääräinen kiinto-

ainepitoisuus on ollut pintavalutuskentän 2 alapuolella 4,6 mg/l, kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet 

49 µg/l ja 1 163 µg/l sekä CODMn 46 mg/l. Virtaamaa on tarkkailtu vuosina 2015–2019.  

Neova Oy esittää, että jatkossa Vuorenpäänneva-Vatilähteennevan päästötarkkailun vesinäytteet 

otetaan pintavalutuskenttien 1 ja 2 alapuolelta. Pintavalutuskentältä 1 tehdään kolmen vuoden ajan 

tehon tarkkailua ottaen näytteet myös pintavalutuskentän yläpuolelta. Näytteitä otetaan noin 12 

kertaa vuodessa (huhti-syyskuussa kerran kuukaudessa, loka-maaliskuussa kerran kahdessa kuu-

kaudessa ja kevättulvan aikaan 15.4.–15.5. kerran viikossa) joka kolmas vuosi. Lisäksi poikkeus- 

ja ylivirtaamatilanteissa otetaan ylimääräiset näytteet. Virtaama mitataan jatkuvatoimisesti pintava-

lutuskentällä 2. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, CODMn ja pH. 

Pintavalutuskentän 1 päästöt lasketaan käyttäen pintavalutuskentän 2 virtaamatietoja.  

Vuorenpään-Vatilähteennevan laskennalliset päästöt vuonna 2020 olivat pintavalutuskentältä 1 ja 

2 yhteensä 1 067 kg kiintoainetta, 598 kg typpeä, 16,8 kg fosforia ja 24 503 kg orgaanista ainesta. 

Kuivatusvedet vastaanottavaa Lauttaojaa tai Uurasjärveä ei ole luokiteltu vesienhoidossa.  

Ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaan lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tark-

kailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai suunnitelman voimassaolosta huoli-

matta mm. luvanhaltijan tai valvontaviranomaisen aloitteesta.  

 

 



 

 
Kuva 1. Vuorenpäänneva-Vatilähteennevan turvetuotantoalueen päästötarkkailun näytepisteet 

(lähde: lupahakemuksen täydennysasiakirjat).  

 


