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Kuulutus
Hakemus päästötarkkailusuunnitelman hyväksymiseksi

Hakija
Vapo Oy
Asia
Soidinsuon turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Ähtäri
Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Vapo Oy hakee Soidinsuon turvetuotantotoimintaa koskevan päästösuunnitelman hyväksymistä.
Soidinsuo on noin 79 ha suuruinen toiminnassa oleva turvetuotantoalue. Se sijaitsee pääasiassa
Niemisveden valuma-alueella, Ähtärin kaupungin Niemisveden kylässä, noin 11 km Ähtärin
keskustasta koilliseen. Turvetuotantotoiminnalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston
14.12.2005 myöntämä toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa (nro 150/2005/4).

Nykyinen päästötarkkailu on todettu hyvin suppeaksi ja luvanhaltija hakee muutosta tarkkailuun.
Hakemus käsitellään ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisena tarkkailumääräysten muuttamista
koskevana asiana.

Vapo Oy on esittänyt, että päästötarkkailua tehdään ottamalla vesinäytteet laskuojiin 1 ja 3
johdettavista vesistä pintavalutuskenttien 1 ja 3 jälkeen. Vesinäytteet otetaan 1 .4.-30.9. kuukauden
välein ja 1.10-31.3. kahden kuukauden välein. Kevättulvan aikaan näytteet otetaan kerran viikossa.
Tarkkailua esitetään suoriteftavaksi aluksi kolmen vuoden ajan, jonka jälkeen tarkkailua jatketaan
rytmissä 3 vuotta taukoa ja 2 vuotta tarkkailussa jne.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 16.10. — 15.11.2017 Ähtärin kaupungin virallisella
ilmoitustaululla. Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Ähtärin
kaupunginkansliassa, Ostolantie 17. Kuulutus ja hakemusasiakirjat keskeisiltä osin ovat lisäksi
luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

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. Yrityksen vaikutusalueen
asukkailla, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteuttaminen saattaa
vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite, kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja sUaintikunta,
hakijan ja asian nimi sekä Dnro LSSAV11362112017. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään
toimittamaan viimeistään 15.11.2017 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen
www.avi.fl/muistutus tai sähköpostilla (kiriaamo.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
muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Janita Peltonen, puh. 0295 018 766
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
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