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KIHNIÖN KUNTA

ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Tekninen lautakunta

Kokousaika

Nro 10

18.10.2017

18.10.2017 klo 17.00 – 18.31

Kokouspaikka

Kunnanviraston kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet

Severi Ala-Katara
Markus Koivisto
Antti Tarsia
Irja Keskinen
Juha Koivisto
Jari Koskinen
Saija Pystykoski
Hannu Tiainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla
olleet

Satu Alajärvi
Taina Bister § 54

esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
ympäristötarkastaja

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

§ 54–56

Pöytäkirjan
tarkastustapa

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Saija Pystykoski ja Antti Tarsia

Pöytäkirjan
allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Severi Ala-Katara
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjanpitäjä

Satu Alajärvi

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 18.10.2017
Allekirjoitukset
Saija Pystykoski

Antti Tarsia

Pöytäkirja
ollut Paikka ja pvm:
yleisesti nähtävänä
Kihniön kunnanvirasto, tekninen toimisto 19.10.2017 klo 9 – 15.
Virka-asema
Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Satu Alajärvi
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Sisällysluettelo

54 §

Lausuntopyyntö/ Vaasan hallinto-oikeus, Vapo Oy:n valitus Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston päätökseen 84/2017/1 Aitonevan turvetuotannon ja laajennusalueiden
ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta laajennusalueilla

55 §

Teknisen johtajan informaatioasiat

56 §

Muut asiat

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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54 §

Lausuntopyyntö/ Vaasan hallinto-oikeus, Vapo Oy:n valitus Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintoviraston päätökseen 84/2017/1 Aitonevan turvetuotannon ja laajennusalueiden
ympäristöluvasta sekä toiminnan aloittamisluvasta laajennusalueilla

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
lausuntoa koskien Vapo Oy:n valitusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
päätökseen 84/2017/1 Aitonevan turvetuotannon ja laajennusalueiden ympäristöluvasta
sekä toiminnan aloittamisluvasta laajennusalueilla.

Ympäristölupaa haettiin 92,6 ha suuruiselle aikaisemmin tuotannossa olleelle ja 55,5 ha
laajennusalueelle eli yhteensä 148,1 ha kokoiselle alalle. Laajennusalueet koostuvat
aikaisemmin tuotannosta poistuneista alueista ja täysin uudesta 30,4 ha alueesta.
Tuotantoalueen muodostavat koealueina olleet L1 ja L2 ja tuotannossa olevat lohkot 6, 4 ja
9. Lohkot 1, 3 ja 5 ovat aikoinaan tuotannossa olleita, sittemmin tuotannosta poistuneita
alueita, jotka otetaan uudelleen tuotantoon. Uudet tuotantoalueet sijoittuvat lohkoille 4 ja 9.

Turvetuotanto tulee jatkumaan tuotannossa olleella alueella vielä noin 15-20 vuotta ja
uudella lisäalueella 25 vuotta. Keskimääräinen vuosituotanto arvioidaan olevan noin
45 000 m3.

Turvetuotanto on aloitettu Aitonevalla jo vuonna 1942. Vuosien aikana tuotantoalueita on
poistunut käytöstä ja uusia otettu tuotantoon. Laajemmillaan tuotantoa on ollut 600 ha.
Pirkanmaan Maakuntakaavassa 2040 Aitoneva on osoitettu tärkeäksi turvetuotantoalueeksi
merkinnällä (EO/t 4 em3).

Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 360 m etäisyydellä tuotantoalueesta. Alle 500 m
etäisyydellä on 14 loma-asuntoa.

Perusvesienkäsittelyjärjestelmien lisäksi Aitonevalla on käytössä kolme pintavalutuskenttää
sekä kolme kosteikkoa. Koekentillä käytössä olleesta kemikaalisoinnista luovutaan.
Kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta Aitoluomaan, Launosluomaan, Niskoslampeen ja
täältä Niskosjoen kautta Nerkoonjärveen. Vuosittaiset bruttopäästöt tulevat olemaan 6460
kg kiintoainetta, noin 1120 kg typpeä ja 44 kg fosforia.

Päätöksessään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntää Vapo Oy:lle osin
määräaikaisen ympäristöluvan 113 ha
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

kokoiselle Aitonevan turvetuotantoalueelle.
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Aluehallintovirasto hylkää hakemuksen niiltä osin, kuin se koskee turvetuotantoa lohkon 4
uudisalueella (9,8 ha), lohkon 5 uudelleen tuotantoon otettavalla alueella (7 ha) sekä alle
200 m etäisyydellä Lavajärvestä ja Valkiaisesta sekä 450-500 m etäisyydellä Lavajärven ja
Valkiaisen ranta-alueiden asutuksesta ja rakennuspaikoista ja lohkon 1 kaakkoispuolella
olevasta asutuksesta (yhteensä noin 18 ha).

Uuden pintavalutuskentän ja kosteikon rakentaminen voidaan aloittaa muutoksenhausta
huolimatta 3000 euron takuita vastaan. Muilta osin aluehallintovirasto hylkää luvan hakijan
pyynnön saada aloittaa toiminta muutoksen hausta huolimatta.

Hakemuksen osittaista hylkäämisen perusteluissa aluehallintovirasto arvio, ettei kosteikko
1 ole mitoituksen mukainen eikä täytä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia.
Aluehallintovirasto perustelee todennäköisillä pölyhaitoilla läheisillä rantakiinteistöillä.
Turvepöly on tummaa ja veden pinnalle laskeutuessaan vettä hylkivää, jolloin vähäinenkin
pölymäärä voidaan kokea viihtyvyyshaittana. Lisäksi tuotantoaluetta on rajattu asutukselle
aiheutuvan meluhaitan minimoimiseksi.

Valituksessaan Vapo Oy vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus kumoaa lohkojen 4-6
ympäristölupaa koskevan ratkaisun sekä kumoaa toiminnan aloittamislupaa koskevan
ratkaisun. Muutosta haetaan lisäksi useampiin lupamääräyksiin koskien kuivatusvesien
puhdistustehoja, rakenteilta lähtevän veden typpipitoisuutta sekä tuotantoalueiden
käyttöönottoaikaan vesienkäsittelyjärjestelmien valmistuttua.

Kihniön

kunnan

tekninen

lautakunta

pitäytyy

Aitonevan

turvetuotantoalueen

jo

ympäristölupalupahakemuksesta antamaansa lausuntoon, jossa painotettiin toimivien
vesiensuojelujärjestelmien tärkeyttä riittävän reduktiotason saavuttamiseksi huomioiden
Nerkoonjärveen kohdistuva yhteiskuormitus. Järven valuma-alueella sijaitsevat Aitonevan
lisäksi myös Talasnevan, Hirvasnevan ja Hirvinevan turvetuotantoalueet.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren-vesienhoitosuunnitelman

2021

mukaan

turvetuotanto ei saa heikentää vaikutusalueen vesistöjen tilaa eikä vaaranna hyvän tilan
saavuttamista niissä.

Turvetuotannon

ympäristönsuojeluohjeen

(Ympäristöministeriön

opas)

mukaan

turvetuotantoalueen ja asutuksen etäisyys uusilla alueilla tulee olla vähintään 500 m.
Vanhoilla tuotantoalueilla tuotantotoimintaa voidaan rajoittaa asutuksen läheisyydessä
Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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lupamääräysten tarkastamisen yhteydessä. Tulkinnanvaraista on, kumpaan ryhmään jo
tuotannossa olleet, siitä aiemmin poistetut ja nyt uudelleen käyttöön otettavat
tuotantoalueet luokitellaan. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään
linjannut nämä uusiksi alueiksi ja hylännyt rantakiinteistöjen läheisyydessä olevien
tuotantolohkojen lupahakemukset. Vapo Oy ei myöskään ole valituksessaan hakenut
muutosta etäisyysvaatimuksiin.

Vaikka tuotantoaikojen lyhentäminen ja turvetuotantoalueiden nopeampi siirtyminen
jälkikäyttövaiheeseen vähentää niin alapuoliseen vesistön kuormitusta kuin melusta ja
pölystä aiheutuvia ympäristöhaittoja, on valitus ympäristöluvan määräaikaisuudesta
perusteltu huomioiden hylätyt toiminnan aloittamisluvat.

Oheismateriaalina kartta Aitonevan luvan saaneista sekä hylätyistä tuotantoalueista.

valmistelija: Taina Bister, ympäristötarkastaja

Esittelijä

Ehdotus
Kihniön kunnan tekninen lautakunta antaa yllä olevan lausunnon Vaasan hallintooikeudelle Vapo Oy:n tekemästä valituksesta koskien Aitonevan turvetuotanto- ja
laajennusosan ympäristölupapäätöstä.

Asiasta lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta:
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1248235

Asiaa kokouksessa esittelee ympäristötarkastaja Taina Bister.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ympäristötarkastaja

kuultiin

asiantuntijana

osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

tässä

asiassa.

Ympäristötarkastaja

ei

6
55 §

Teknisen johtajan informaatioasiat

Tekninen johtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


tulevia kilpailutuksia:


latukoneen kuljettaja talvikausiksi ajalle xx. xx.2017 – xx.xx. 2019 + 1
vuoden optio



Esittelijä

myyntiin laitettavaa kalustoa:


mökki



asuntovaunu

Ehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto
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56 §

Esittelijä

Muut asiat


rakennustarkastajan lupapäätökset 8.9.2017 – 27.9.2017 (oheismateriaali)



teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 8.9 -10.10.2017 (oheismateriaali)

Ehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä
otto-oikeuttaan.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

