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Vapo Oy
Asia
Rahkanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa, Vimpeli
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Yhteenveto hakemuksesta on liitteenä.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänä pito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 21.1. – 20.2.2019 Vimpelin kunnan virallisella
ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Vimpelin kunnankirjastossa on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen.
Muistutusten, vaatimusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia ja vaatimuksia 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 hankkeen toteuttaminen saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla
yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sijaintikunta, hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAVI/6401/2018. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 20.2.2019 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).
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.
Lisätietoja antaa
Ympäristöylitarkastaja Liisa Karhu, puh. 0295 018 761
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
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Vapo Oy hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa Rahkanevan 102,6
hehtaarin turvetuotantoalueelle. Hankealue on sisältynyt hakijan yhteensä noin 234 ha:n hankekokonaisuuteen, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu (YVA) vuosien 2000–2017 aikana. Hakemus sisältää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen sekä yhteysviranomaisen lausunnon
arviointiselostuksesta.
Rahkaneva sijaitsee Vimpelin kunnassa Hallapuron kylässä noin 14 kilometriä Vimpelin keskustasta itään heti Perhon rajan läheisyydessä. Alueella ei ole ennestään turvetuotantoa. Rahkaneva
on pääosin sarkaojitettu vuosina 1978-1982 ja sen luonnontilaisuusluokka on 1. Hakijan arvion
mukaan Rahkanevan turvetuotannosta ei aiheudu haittaa asutukselle tai suojelualueille. Lähimmillään noin 730 metrin etäisyydellä sarka-alueesta sijaitsee Natura 2000 -suojelualue Huosianmaankallio. Lähimpään asutukseen on matkaa noin kilometri. Alueella on tarkoitus tuottaa energia- ja ympäristöturvetta. Tuotannon arvioidaan päättyvän vuonna 2050.
Rahkaneva sijaitsee Ähtävänjoen vesistöalueella (47) ja siellä Vimpelinjoen valuma-alueeseen
(47.08) kuuluvalla Poikkijoen osa-valuma-alueella (47.084). Rahkanevan turvetuotantoalueen
kuivatusvedet johdetaan Poikkijokeen ja siitä edelleen Savonjokea pitkin Lappajärveen. Rahkanevan kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat sarkaojien lietetaskut, sarkaojapidättimet sekä 2 padottavalla rakenteella varustettua laskeutusallasta, 1 pumppausallas ja 1 ympärivuotisesti käytössä
oleva pintavalutuskenttä. Kuntoonpanovaiheen keskimääräinen bruttovuosikuormitus on arvioitu
seuraavaksi: kokonaisfosfori 42 kg/vuosi, kokonaistyppi 849 kg/vuosi, kiintoaine 3079 kg/vuosi ja
CODMn-arvo 26 944 kg O2/vuosi. Tuotantovaiheen keskimääräisen bruttovuosikuormituksen on
arvioitu olevan kokonaisfosforille 16 kg/vuosi, kokonaistypelle 622 kg/vuosi, kiintoaineelle 2183
kg/vuosi ja CODMn-arvolle 18 094 kg O2/vuosi. Hakija arvioi, että kuivatusvesien vaikutukset alapuolisen vesistön tilaan jäävät lieviksi. Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen jäävät hakijan arvion mukaan vähäisiksi koko purkuvesistössä. Muun kuormituksen kanssa yhteisvaikutuksena syntyviä kalataloudellisia haittoja esitetään kompensoitavaksi 260 euron vuosittaisella kalatalousmaksulla.

