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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS 

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

6.5.2021 

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisemisajankohdasta, eli 13.5.2021. 

 

Hakija Vapo Oy, osoite PL 22, 40101 Jyväskylä, puh. 020 790 4000 

 
Asia Parkkisenrimmen turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitosuunnitel-

man vahvistaminen, Siikalatva ja Vaala 

 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö 
Vapo Oy (hakija) hakee Parkkisenrimmen turvetuotantoalueen jälkihoitotoimien vahvista-
mista ja ympäristöluvan rauettamista. 

Vapo Oy:llä on voimassa oleva ympäristölupa nro 122/2015/1 Parkkisenrimmen turvetuotan-
nolle, joka sijaitsee Siikalatvan kunnassa. Vedet johdetaan Vaalan kunnan alueelle. Viimei-
sen kerran turvetuotantoa alueella on ollut vuonna 2018. Vuonna 2019 turvetuotantoalue on 
ollut levossa. Ympäristöluvan mukainen tuotannossa oleva pinta-ala auma-alueineen on noin 
54 ha. 

Parkkisenrimmen turvetuotantoalueella on vesienkäsittelynä perusvesienkäsittelyrakentei-
den lisäksi ympärivuotinen kosteikko ja sulan maan aikainen pintavalutuskenttä. Turvetuo-
tantoalueelta vedet johdetaan laskuojan kautta Siikajoen vesistöön (57) reittiä Kotioja–Vene-
oja–Neittävänjoki. Jälkihoitovaiheen aikana vesienkäsittelyrakenteita ja niiden toimivuutta 
tarkkaillaan silmämääräisesti ja huolehditaan rakenteiden kunnosta kaksi vuotta toiminnan 
lopettamisen jälkeen eli vuosina 2020 ja 2021. Tämän jälkeen tarpeettomat vesienkäsittely-
rakenteet puretaan. Alueelle jää olemassa oleva kosteikko. Hakija esittää, että pumppausta 
pintavalutuskentälle jatketaan enintään syyskuun 2021 loppuun saakka. ELY-keskukselle 
tehdään selvitys alueen tilasta ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen rakenteiden 
poistoa/vesienkäsittelyn lopettamista. Hakemuksen mukaan jälkihoitovaiheessa ei aiheudu 
merkittävää kuormitusta vesistöön. 

Parkkisenrimmen turvetuotantoalue siistitään vuoden 2021 loppuun mennessä. Turveaumat 
tyhjennetään viimeistään huhtikuuhun 2023 mennessä, jonka jälkeen auma-alueet siistitään. 
Alueen seuraavasta maankäytöstä päättää maanomistaja. Vuokra-alue (lohko 5) on luovu-
tettu takaisin maanomistajalle, alue soveltuu maa- tai metsätalouskäyttöön. Hakijan omis-
tama alue tulee todennäköisesti metsätalouskäyttöön. 
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Jälkihoitovaiheen tarkkailua esitetään tehtäväksi vuosina 2020 ja 2021 Parkkisenrimmen tur-
vetuotantoalueen jälkihoitovaiheen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Jälkihoitovaiheen 
päästöillä ei arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia lähialueen pintavesien käyt-
töön. 

Hakijan arvion mukaan turvetuotannon lopettamisesta ei aiheudu korvattavaa tilakohtaista 
haittaa tai kompensoitavaa haittaa tai vahinkoa vesistössä. Ympäristöluvan mukaista kalata-
lousmaksua esitetään maksettavaksi vielä vuosilta 2020–2021. 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 6.5.–14.6.2021 aluehallintovirasto-
jen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.  
 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 

koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-

sen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/1366/2021 

- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

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

miehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 14.6.2021 ensisijaisesti säh-
köistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (kir-
jaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristö-
luvat, PL 6, 13035 AVI). Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tul-
laan lähettämään sähköpostitse niille muistutuksen/mielipiteen tehneille, joiden muistutuk-
sesta/mielipiteestä ilmenee sähköpostiosoite.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 

Lisätietoja antavat 

ympäristöneuvos Tarja Savela, puh. 0295 017 667 

ympäristöneuvos Kimmo Aronsuu, puh. 0295 017 048 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi  

 
 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1947748
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi

