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Asia: Vastaselitys vastineen johdosta Sonkajärvi Pihlajasuo
ILYY korostaa, että vain päätöksen lupaehtojen uudelleenkäsittelyllä voidaan varmistaa, että valituksessa
kuvattu vesistöjen toistuva kuormitus ennaltaehkäistään. Havainnot eivät koske yksittäisiä vuosia, vaan
ongelma on pysyvä.
Vapo toteaa vastineessaan, että kyseessä on jo kauan jatkuneen toiminnan jatkamisesta. Tämä ei poistaa
mitenkään sitä YSL:n velvoitetta, että luvanhakijan on huolehdittava omatoimisesti parhaasta mahdollisesta
vesienkäsittelystä.
ISAVI:n päätös ei poistanut vaikutuksiltaan YSL:n vastaista tilannetta: ISAVI:n luvassa on: "Kuivatusvedet
on johdettava haihdutus-imeytyskentälle vähintään 15.4.–30.11. välisenä aikana kuitenkin niin, että kentän
ollessa roudassa vedet voidaan johtaa laskeutusaltaan kautta Pihlajapuroon." Tämä tarkoittaa sitä, että
normaalivuotenakin kaikki sulamisvedet menevät käsittelemättä vesistöön. Joka kevät toistuvan tulvan
mukanaan tuoma kiintoaines ja humus eivät pysähdy laskeutusaltaaseen, sillä veden virtaus on niin
voimakasta. Allas ei Pihlajasuon oloissa ole toiminut altaana, vaan uomana.
Vapo vähättelee vastineessaan Pihlajasuon ongelmia. Kevät ei ole mikään lyhytkestoinen poikkeustila. Koska
vesienkäsittelymenetelmät eivät ole BAT-tasoa, niin kaikkein suurimmat päästöt pääsevät suoraan vesistöön
ilman mitään yritystä edes käsitellä niitä. Mikäli nämä päästöt lasketaan puhdistustehokkuuteen, niin
luvanhakijalla ei ole mitään mahdollisuutta päästä puhdistustavoitteisiin. ISAVI:n antaman päivitysluvan
johdosta Vapolla olisi oikeus pilata kohtuuttomasti alapuolisia vesiä.
Vapo toteaa vastineen alussa, että paineputki oli jäässä, mutta kuivatusvedet puhdistettiin ns. perustasolla.
Puhdistus ei ollut edes perustasoa, sillä sieltä puuttuivat pintapuomit. Yrityksen pitäisi olla hyvissä ajoin
tietoinen missä kunnossa laitteisto on ennen kevättulvia. Vapo ei ole varautunut millään tavoin keväisiin
sulamisvesiin. Mikäli ne jostain syystä päätettäisiin pumpata haihdutus-imeytyskenttään, niin ne eivät
mahtuisi Pihlajasuolla oleviin altaisiin, vaan koko tuotantoalue olisi hyvin pitkään tulvan peitossa. Hakijalla
ei ole kevään sulamisvesille varastokapasiteettia. Alueen kuivatusvesistä suurin osa tulee juuri keväällä ja
rankkasateiden yhteydessä. ILYY:n dokumentoima tilanne ei vastaa hakemusta eikä päätöstä, joten
vaadimme valituksenalaisen päätöksen palauttamista ISAVI:lle uudelleen käsiteltäväksi tilanteen
korjaamiseksi.
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