YVA-KUULUTUS
Vapo Oy on toimittanut Länsi-Suomen ympäristökeskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (468/1994, muutokset 267/1999 ja 458/2006) mukaisen arviointiohjelman hankkeesta ISOSAAPASNEVAN TURVETUOTANTOALUE LAPPAJÄRVELLÄ. Arviointiohjelma on hankkeesta
vastaavan suunnitelma siitä, mitä vaihtoehtoja hankkeella on, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää
ja millä menetelmillä selvitykset tehdään.
Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon käynnistämistä Lappajärven kunnassa sijaitsevalla Iso-Saapasnevan
alueella. Hankealueen tuotantokelpoinen alue on metsäojitettua suoaluetta, jolla ei ole suoritettu turvetuotantoon liittyviä töitä. Se sijoittuu noin 10 km Lappajärven keskustaajamasta pohjoiskoilliseen. Hankealueen pinta-ala on noin 246 hehtaaria, josta tuotantokelpoista alaa on noin 184 hehtaaria. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Hankevaihtoehdossa tuotantoalueelle kaivettaisiin kuivatusvaiheessa sarkaojia noin 500 metriä hehtaarille. Hankealueen kuivatusvedet
johdettaisiin Vieresjoen valuma-alueelle Ähtävänjoen vesistöalueella. Alueella tuotettaisiin pääosin jauhemaista jyrsinturvetta mutta myös palaturvetta. Mahdollisia vesiensuojelumenetelmiä olisivat ns. perustason vesienkäsittelymenetelmien lisäksi pintavalutus, kemiallinen käsittely, maaperäimeytys, haihdutusaltaat ja/tai salaojitus.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Nollavaihtoehto (VE 0): Hanketta ei toteuteta ja alueen nykytilanne säilyy ennallaan.
Laadittavan suunnitelman mukainen 1-vaihtoehto (VE 1): Turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella, noin 184 hehtaarin alueella ja siihen liittyvät vesienkäsittelymenetelmät. Alustavan
suunnitelman mukaan 1a-vaihtoehdossa vedet johdetaan ympärivuotisen pintavalutuskentän /-kenttien
kautta Vieresjokeen.
HANKKEESTA VASTAAVA
Vapo Oy
PL 22
40101 JYVÄSKYLÄ
ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ
Arviointiohjelma hankkeen vaikutusten arvioimiseksi on nähtävillä 10.7. – 29.8.2008 seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
Lappajärven kunnanvirasto, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI
Lappajärven kunnankirjasto, Hyytisentie 5, LAPPAJÄRVI
Vetelin kunnanvirasto, Kivihyypäntie 1, VETELI
Vetelin kunnankirjasto, Koulukuja 1, VETELI
Lappajärven ja Vetelin kunnanvirastot ovat suljettuna ajalla 7.7. - 27.7.2008. Tänä aikana kuulutus ja
arviointiohjelma ovat nähtävillä kuntien pääkirjastoissa. Niihin kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan
myös nähtäväksi koko ajalle 10.7. – 29.8.2008.
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Kuulutus ja arviointiohjelma on myös julkaistu ja luettavissa ympäristöhallinnon internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/lsu/yva-vireilla . Arviointiohjelma on myös hankkeesta vastaavan internetsivuilla osoitteessa www.vapo.fi/
LISÄTIETOJA
Hankkeesta ja arviointiohjelmasta
Vapo Oy, Lauri Ijäs, puh. 020 790 5828, etunimi.sukunimi@vapo.fi [lauri.ijas]
YVA-menettelystä
Länsi-Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Anu Lillunen, puh. 040 516 3479,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
MIELIPITEEN ESITTÄMINEN
Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.8.2008 osoitteeseen: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Koulukatu 19 /
PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.lsu@ymparisto.fi
YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Länsi-Suomen ympäristökeskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään yhden kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä kuukauden ajan samoissa paikoissa
kuin arviointiohjelmakin.
TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia käsittelevä kaikille kiinnostuneille tarkoitettu tiedotus- ja keskustelutilaisuus pidetään elokuussa 2008. Hankkeesta vastaava tiedottaa siitä ja paikasta erikseen.
Seinäjoki 7.7.2008
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

