PÄÄTÖS
Nro 465/2020
Dnro ESAVI/2477/2019

Etelä-Suomi

16.12.2020

ASIA

Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja ympäristöluvan nro
80/2008/4 rauettaminen, Karvia ja Parkano

HAKIJA

Vapo Oy

HAKEMUS

Vapo Oy on 23.1.2019 aluehallintovirastoon saapuneella hakemuksella pyytänyt ympäristölupaa Jouppilankeitaan 197,3 ha:n suuruisen uuden alueen
turvetuotantoon Karvian kunnassa ja Parkanon kaupungissa.
Lisäksi hakija on pyytänyt Jouppilankeitaan turvetuotantoaluetta koskevan
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman ympäristölupapäätöksen nro
80/2008/4 ja samalla päätöksellä myönnettyjen ojaoikeuksien rauettamista.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 d) mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus. Hakemus rauettamisesta on tullut vireille ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin 1) kohdan
perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentin 7 c) kohdan nojalla aluehallintovirasto on toimivaltainen viranomainen turvetuotantoa koskevassa asiassa.
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Toimintaa koskevat luvat
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 16.7.2008 antamallaan päätöksellä nro 80/2008/4 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan turvetuotantoon noin
33,5 ha:n suuruisella alueella Jouppilankeitaalla ja hylännyt hakemuksen
siltä osin kuin se koskee päätöksen karttaliitteeseen merkittyä noin 19,5 ha:n
suuruista aluetta, joka on tullut säilyttää metsäisenä suojavyöhykkeenä tuotantoalueen ja asutuksen välissä. Ympäristölupavirasto on samalla myöntänyt Vapo Oy:lle vesilain (264/1961) 10 luvun 6 §:n mukaisen oikeuden johtaa
kuivatusvesiä eräiden kiinteistöjen mailla kulkeviin laskuojiin.
Vaasan hallinto-oikeus on 10.6.2009 antamallaan päätöksellä nro
09/0317/3 pysyttänyt Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen.
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Korkein hallinto-oikeus on 31.12.2009 antamallaan päätöksellä taltionro
3745 muuttanut Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä lupamääräyksen 7 osalta.
Alueen hallinta
Hakijan omistamaa aluetta on yhteensä noin 298 ha kiinteistöillä 581-43723-37 ja 230-413-26-38. Turvetuotantoalueen laskuojien nrot 1 ja 2 sekä
eritysojien laskuojien käytöstä on saatu suostumukset kiinteistöjen omistajilta.
Alueen kaavoitustilanne
Satakunnan maakuntakaavassa Jouppilankeitaan hankealueen eteläosassa on merkintä EO3 (merkittävä turvetuotantoalue). Satakunnan 2. vaihemaakuntakaava sai Satakunnan maakuntaliiton internetsivujen mukaan
lainvoiman 1.7.2019. Siinä pääosalla Jouppilankeitaasta on merkintä EO5.
Merkinnällä osoitetaan merkittäviä turvetuotannossa olevia tai turpeenottoon soveltuvia alueita, joilla ottamisen edellytykset soiden luonnonarvojen
säilymisen ja muun käytön kannalta on selvitetty.
Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Jouppilankeitaan alueella ei ole merkintöjä. Hankealueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavoja.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)
Jouppilankeitaan turvetuotantohankkeen yhtenäiseksi katsottava tuotantoala on alun perin ollut 226,6 ha, joten hankkeessa on suoritettu ympäristövaikutusten arviointi. Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu 25.8.2017. Hankealuetta on pienennetty ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen, koska yhden lohkon hallintaa ei ole
saatu sovituksi ja koska hankealuetta on rajattu rauhoitetun kasvilajin elinolosuhteiden säilyttämiseksi. Hankesuunnitelmaa on myös muutettu mm.
kuivatusvesien johtamisen ja käsittelyrakenteiden sijaintien osalta.
Toiminta
Yleiskuvaus toiminnasta

Jouppilankeitaan turvetuotantoalue muodostuu kuudesta lohkosta (175,7
ha) ja niille sijoittuvista auma-alueista (21,6 ha), joiden yhteispinta-ala on
197,3 ha. Myös auma-alueilla oleva turve tuotetaan ja tarvittaessa turvevarastojen paikkoja vaihdellaan. Taulukossa 1 on esitetty Jouppilankeitaan
pinta-alat.
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Taulukko 1. Jouppilankeitaan pinta-alat
Lohkon nro
Pinta-ala
Auma-alue
(ha)
(ha)
1
2
3
4
5
6
Yhteensä

37,3
16,7
42,2
8,3
61,6
9,6
175,7

3,7
1,1
5,5
0,0
10,4
0,9
21,6

Tuotanto
päättyy (arvio)
2060
2060
2065
2060
2055
2045

Laskuoja

1
1 ja 2
2
2
2
2

Turvetuotantoalueen kuntoonpano aloitetaan puuston poistolla ja tiestön rakentamisella. Työt tehdään seuraavassa järjestyksessä: eristysojat ja paloaltaat, vesiensuojelurakenteet, lasku- ja kokoojaojat ja reuna- ja sarkaojat.
Sarkaojitus tehdään 20 m:n välein. Sarkojen pintakerros puuaineksineen jyrsitään, asennetaan päisteputket ja päisteputkipidättimet sekä kaivetaan sarkaojien lietesyvennykset. Viimeiseksi sarat muotoillaan kunnostusruuvilla
tuotantokuntoon ja rakennetaan aumapaikat. Työt pyritään tekemään mahdollisimman vähävetisenä aikana. Alueen kunnostaminen kestää 2−5
vuotta.
Turvetuotanto on pääasiassa jyrsinpoltto- ja ympäristöturvetuotantoa Hakumenetelmällä, mekaanisella kokoojavaunu- ja imuvaunumenetelmillä. Keräilyä edeltävät työvaiheet ovat jyrsintä ja kääntäminen sekä karheaminen,
paitsi imuvaunukeräilyssä. Ympäristöturve tuotetaan imuvaunuilla. Vuosittainen tuotantoaika on noin 30−50 vuorokautta tuotantokaudella toukokuusta syyskuuhun. Jouppilankeitaan vuosittainen tuotantomäärä on noin
85 000 m3 energia- ja ympäristöturvetta. Alueelta voidaan tuottaa myös palaturvetta. Tuotantovaihe kestää noin 30−40 vuotta päättyen noin vuonna
2065. Jyrsinpolttoturve on suunniteltu toimitettavaksi Tampereen, Valkeakosken, Hämeenkyrön ja Nokian käyttökohteisiin ja tarvittaessa sitä voidaan
toimittaa myös muihin käyttökohteisiin. Palaturveasiakkaina ovat pääasiassa lähialueen kunnalliset lämpölaitokset ja kasvihuoneet. Ympäristöturve
menee jatkojalostukseen sekä kasvihuoneiden ja maatilojen käyttöön.
Turvetuotannon loputtua alue siistitään ja tarpeettomat rakenteet ja rakennelmat poistetaan. Hakija kunnostaa omistamansa alueet uuteen maankäyttöön mahdollisimman pian toiminnan päättymisestä. Mahdollisuuksien mukaan tuotannosta poistuneiden alueiden kuivatus järjestetään erillisesti.
Tuotannosta poistuneiden alueiden vedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden kautta viranomaisen määräämän ajan. Jälkikäyttömuotoina tulevat kysymykseen esim. maa- ja metsätalous sekä uudelleen soistaminen ja kosteikot.
Vapo Oy:ssä on sertifioitu ISO 14001 standardin mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä sekä ISO 9001 standardin mukainen laatujärjestelmä. Laatu- ja ympäristösertifikaatit kattavat Vapo Oy:n koko toiminnan,
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johon sisältyy biopolttoaineiden myynti, hankinta, tuotanto ja logistiikka sekä
tuotantoalueiden hankinta, suunnittelu, luvitus ja valmistelu.
Vesien käsittely ja päästöt vesistöön
Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen puhdistetut kuivatusvedet johdetaan
lohkon 1 ja lohkon 2 itäosan (48,2 ha) osalta laskuojan 1 kautta Rihkaanpuroon ja siitä edelleen reittiä Kattilajoki-Suomijärvi-Suomijoki-Karvianjoki ja
lohkon 2 länsiosan sekä lohkojen 3−6 (149,1 ha) osalta laskuojan 2 kautta
Mustalammiin ja siitä edelleen reittiä Mustajoki-Karvianjärvi-Karvianjoki.
Kuivatusvedet kulkevat eri purkureittejä pitkin ja eri järvialtaiden kautta noin
60 km matkan ennen kuin ne päätyvät samaan Karvianjoen osuuteen.
Jouppilankeitaan kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat sarkaojien lietetaskut,
sarkaojapidättimet, virtaamansäätöpadot (4 kpl), sekä 5 padottavalla rakenteella varustettua laskeutusallasta (LA1−5), 2 pumppausallasta (PA1 ja
PA2) ja 2 ympärivuotisessa käytössä olevaa pintavalutuskenttää (PVK1 ja
PVK2).
Lohkon 1 ja lohkon 2 itäosan kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaan 1
kautta pumppausaltaalle 1, josta ne johdetaan pumppaamoon 1, josta paineputkea pitkin pintavalutuskentälle 1. Vesi jaetaan paineputkeen tehtävien
reikien kautta tasaisesti kentän korkeimmalle kohdalle. Pintavalutuskentän
alareunaan asennetaan mittakaivo 1, jonka kautta puhdistetut vedet johdetaan laskuojaan 1 ja siitä edelleen Rihkaanpuroon. Pintavalutuskenttä rakennetaan vähäpuustoiselle ojittamattomalle suoalueelle. Kentän ympärille
rakennetaan penkereet. Pintavalutuskentän 1 pinta-ala on 5,5 ha ja sen kokonaisvaluma-alue on 54,0 ha. Kentän pinta-ala on 10,2 % sen kokonaisvaluma-alueesta.
Lohkon 2 länsiosan ja lohkojen 3−6 kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaiden 2−5 kautta pumppausaltaalle 2, josta ne johdetaan pumppaamoon 2,
josta paineputkea pintavalutuskentälle 2. Vesi jaetaan paineputkeen tehtävien reikien kautta tasaisesti kentän korkeimmalle kohdalle. Pintavalutuskentän alareunaan asennetaan mittakaivo 2, jonka kautta puhdistetut vedet
johdetaan laskuojaan 2 ja siitä edelleen Mustalammiin. Pintavalutuskenttä 2
rakennetaan vähäpuustoiselle ojittamattomalle suoalueelle ja sen ympärille
rakennetaan penkereet. Pintavalutuskentän 2 pinta-ala on 8,5 ha ja sen kokonaisvaluma-alue on 170 ha. Kentän pinta-ala on 5,0 % sen kokonaisvaluma-alueesta.
Pumppausaltaiden 1 ja 2 yhteyteen asennetaan sulku-/ohituspadot, joiden
kautta vettä voidaan tarvittaessa johtaa laskuojiin pumppaamoiden mahdollisten häiriötilanteiden aikana. Ensisijainen vesien varastointi tapahtuu tuotantoalueen ojastoon ja altaisiin. Ohitustilanteista ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Ohitustilanteiden aikainen näytteenotto tapahtuu sulku-/ohituspadolla.
Jouppilankeitaalla on tehty vedenlaadun ennakkotarkkailua vuosina
2013−2018, joista vuodet 2013−2014 Kattilanjoen-Suomijärven suuntaan
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laskevista vesistä ja vuodet 2015−2018 Mustajoen-Karvianjärven suuntaan
laskevista vesistä. Kattilanjoen suuntaan laskevat vedet ovat olleet kiintoainepitoisuudeltaan keskimäärin 2,8 mg/l (vaihteluväli 0,5−12 mg/l). Kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin 20 µg/l (10−55 µg/l). Kokonaistyppipitoisuus on ollut keskimäärin 1 138 µg/l (780−1 500 µg/l). CODMn-arvo ollut
keskimäärin 90 mg/l (58−121 mg/l). Mustanjoen-Karvianjärven suuntaan
laskevien vesien pitoisuudet ovat olleet keskimäärin: kiintoaine 2,3 mg/l
(0,5−13 mg/l), kokonaisfosfori 72 µg/l (10−430 µg/l), kokonaistyppi 1 798
µg/l (630−4 900 µg/l) ja CODMn-arvo 84 mg/l (39−150 mg/l).
Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen kuntoonpano- ja tuotantovaiheen
kuormitus on arvioitu Pöyry Finland Oy:n vuonna 2016 laatiman ominaiskuormitusselvityksen Länsi-Suomen ojittamattomien ympärivuotisten pintavalutuskentällisten kohteiden keskimääräisten ominaiskuormitusarvojen perusteella. Kuntoonpanovaiheen arvioidut päästöt Suomijärven suuntaan
(LO1) on esitetty taulukossa 2 ja päästöt Mustajoen-Karviajärven suuntaan
(LO2) taulukossa 3. Tuotantovaiheen arvioidut päästöt Suomijärven suuntaan on esitetty taulukossa 4 ja päästöt Mustajoen-Karvianjärven suuntaan
taulukossa 5. Tuotantovaiheen taulukoissa on esitetty myös Bioenergia ry:n
turvetuotantoalueiden ylivirtaamaselvitykseen perustuvat kesän ylivirtaamatilanteen ominaiskuormitukset.
Taulukko 2. Jouppilankeitaan arvioidut bruttopäästöt kuntoonpanovaiheessa Suomijärven suuntaan (LO1)
Kiintoaine
Kok. P
Kok. N
CODMn
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a
Talvi
292
6
104
3 321
Kevät
509
5
92
2 731
Kesä
339
6
87
3 841
Syksy
228
3
94
3 260
Vuosikuor1 368
21
377
13 154
mitus
Taulukko 3. Jouppilankeitaan arvioidut bruttopäästöt kuntoonpanovaiheessa Mustajoen-Karvianjärven suuntaan (LO2)
Kiintoaine
Kok. P
Kok. N
CODMn
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a
Talvi
1 167
27
408
11 242
Kevät
1 347
21
297
7 736
Kesä
1 072
28
326
12 258
Syksy
785
17
342
10 979
Vuosikuor4 371
93
1 374
42 214
mitus
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Taulukko 4. Jouppilankeitaan arvioidut bruttopäästöt tuotantovaiheessa
vuositasolla Suomijärven suuntaan (LO1)
Kiintoaine
Kok. P
Kok. N
CODMn
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a
Talvi
178
2
92
2 308
Kevät
333
2
57
1 376
Kesä
249
2
62
2 562
Syksy
213
2
85
2 463
Vuosikuor972
7
296
8 708
mitus

Taulukko 5. Jouppilankeitaan arvioidut bruttopäästöt tuotantovaiheessa
vuositasolla Mustajoen-Karvianjärven suuntaan (LO2)
Kiintoaine
Kok. P
Kok. N
CODMn
kg/a
kg/a
kg/a
kg/a
Talvi
549
8
344
7 139
Kevät
1 030
7
214
4 258
Kesä
769
9
233
7 924
Syksy
659
7
317
7 618
Vuosikuor3 007
31
1 107
26 938
mitus
Suomijärven laskusuuntaan kohdistuvan kuormituksen prosentuaalinen
kasvu verrattuna ennakkotarkkailuperusteiseen nykytilaan on: kiintoaine 77
%, kokonaisfosfori 90 %, kokonaistyppi 34 % ja CODMn -50 %. Vastaavat
luvut Mustajoen-Karvianjärven laskusuunnassa ovat: kiintoaine 139 %, kokonaisfosfori -22%, kokonaistyppi 9 % ja CODMn -45 %.
Jouppilankeitaan kuivatusvedet johdetaan laskuoja 2 kautta 149,1 hehtaarin
alueelta Mustalammin eteläosan soistuneelle suistoalueelle. Alue, jolle vedet johdetaan, on voimakkaasti kasvittunutta ja täysin käveltävissä olevaa
tiivistä vesijättöaluetta. Alueen pituus kovalta maalta Mustalammin vesirajaan on karttatarkastelun perusteella 203 m ja arvioitu veden leviämisalue
suistossa on noin 5 hehtaaria. Alueella ei ole oikovirtauksia tai avovesipainanteita. Aluetta voidaan luonnehtia ojittamattoman pintavalutuskentän kaltaiseksi. Täten siihen voidaan soveltaa ojittamattoman pintavalutuskentän
keskimääräisiä reduktioita, kun arvioidaan alueen vaikutusta laskuojan 2
kautta tulevan Jouppilankeitaan jo kertaalleen pintavalutuskäsittelyn läpikäyneen veden kuormituksen pidättymistä.
Arvion perusteella Mustalammin suistoalueella olisi tehokas kuormituksen
pidätyspotentiaali ja arvion perusteella suistoalueen pintavalutus ja edelleen
kuormituksen pidättyminen vaikuttaisi merkittävän vähentävästi Mustalammiin, Mustajokeen ja edelleen Karvianjärveen Jouppilankeitaalta kohdistuvan kuormituksen määrään. Mustalammin vedenpinnan mahdollisen nousun (esim. kevättulva) vuoksi pidätyspotentiaali saattaisi hävitä tilapäisesti.
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Pöly, melu ja liikenne
Turvetuotannon pölypäästölähteitä on työkoneiden ilmaan nostattama pöly
eri työvaiheiden aikana. Hiukkaspäästöjä aiheuttavat myös työkoneiden pakokaasut ja tuuli, joka tietyissä olosuhteissa nostaa pölyä ilmaan, vaikkei
tuotantoalueella olisi toimintaa. Turvetuotannon pölypäästöille on tunnusomaista tuotannon ja sääolosuhteiden mukaiset vaihtelevat lyhytkestoiset,
mutta korkeat pitoisuushuiput ja pitkät, lähes päästöttömät tilanteet.
Jouppilankeitaan suunnitellun turvetuotannon rakentamisvaihetta ja toimintaa koskien on tehty pölyn päästömallinnus vuonna 2016. Mallinnuksen
avulla määritettiin hengitettävien hiukkasten (PM10) leviäminen tuotantoalueen ympäristössä. Mallinnuksen avulla määritetyt tuotannon aiheuttamat lisäykset hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvoon jäävät melko pieniksi tuotantoalueen ympäristössä. Hengitettäville hiukkasille
asetetut raja- ja ohjearvot eivät mallinnuksen perusteella ylity normaaleissa
tuotanto-olosuhteissa tuotantoalueen ympäristössä sijaitsevien kiinteistöjen
kohdalla. Pölypäästöjen leviämisen kannalta poikkeuksellisen suotuisalla
säällä vuorokauden raja-arvot kuitenkin saattavat ylittyä. Raja-arvojen ylityksiä tulee asutuksen sijainti huomioon ottaen todennäköisimmin tuulen suunnan ollessa kaakosta tai pohjois-luoteesta. Kohtuuttoman pölyhaitan aiheutuminen on epätodennäköistä.
Turvetuotannon aiheuttama melu on peräisin työkoneista ja raskaiden kuljetusajoneuvojen liikkumisesta. Melu on verrattavissa maatalouskoneista aiheutuvaan meluun. Melua aiheuttavaa toimintaa on keskimäärin 30−50 vuorokauden aikana touko−syyskuussa. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttamaa melua voi syntyä ympäri vuorokauden. Turpeen kuormauksesta ja
kuljetuksesta loppukäyttöön aiheutuu melua myös loka−huhtikuun aikana,
tällöin mahdollisesti myös yöaikaan.
Melun leviämistä ympäristöön arvioitiin laskennallisella melumallinnuksella
vuonna 2016. Arvioinnin perusteella turvetuotannon meluvaikutukset kohdistuvat tuotantoalueelle sekä sen välittömään läheisyyteen. Mallinnuksen
mukaan mekaanisessa kokoojavaunu -tuotantomenetelmässä varsinainen
tuotantotoiminta ei aiheuta melun ohjearvon ylittymistä asuinkiinteistöillä
eikä loma-asunnoilla. Melun leviämisen kannalta suotuisissa olosuhteissa
on kuitenkin mahdollista, että turvetuotannosta aiheutuvaa melua havaitaan
myös häiriintyvillä kohteilla. On epätodennäköistä, että pitkäaikaiset keskiäänitasot ylittäisivät ohjearvot lähiympäristön häiriintyvillä kohteilla. Turvetuotanto muuttaa ympäristön äänimaisemaa, ja myös ohjearvoja ylittämätön
melu voidaan kokea häiritsevänä. Liikenteen aiheuttamat meluvaikutukset
kasvavat pääasiassa Tuohisalontien varrella olevilla kiinteistöillä. Kohtuuttoman meluhaitan aiheutuminen on toiminnan kaikissa vaiheissa epätodennäköistä.
Energiaturve toimitetaan asiakkaille pääasiassa lämmityskaudella
(loka−huhtikuu). Turpeen kuljetusmäärät ovat noin 570 ajosuoritetta vuodessa. Jouppilankeitaan turve kuljetetaan työmaateitä pitkin Tuohisalontielle
ja edelleen Ylä-Satakunnantielle nro 274, jota pitkin liikenne suuntautuu joko
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Parkanon tai Karvian suuntaan ja edelleen käyttökohteisiin. Jouppilankeitaan kuntoonpanon yhteydessä tullaan Tuohisalontietä vahvistamaan tarvittavilta osin, sekä rakentamaan riittävästi ohituspaikkoja.
Varastointi ja jätteet
Tuotanto- ja kuntoonpanokoneiden vetokoneissa käytetään polttoaineena
diesel- ja polttoöljyä. Lisäksi koneissa tarvitaan erilaisia voitelu- ja hydrauliikkaöljyjä. Tuotantokoneissa käytettävät öljyt ovat biohajoavia. Polttoöljy varastoidaan irrallisissa ja siirrettävissä farmarisäiliöissä varikkoalueella siten,
että ne eivät pääse leviämään vesistöön tai pohjaveteen vahinkotapauksissa. Säiliöiden keskimääräinen koko on 3 000−5 000 litraa. Polttoöljyn kulutus tuotantokauden aikana on noin 78 500 litraa. Samanaikaisesti säilytettävän polttoaineen määrä on alle 10 000 litraa. Lisäksi käytetään voiteluöljyjä noin 470 litraa sekä muita voiteluaineita noin 120 kg vuodessa. Voiteluaineet varastoidaan tukikohta-alueella niille varatuissa paikoissa. Varastoaumat suojataan tuotantokauden päättyessä muovilla.
Tuotannossa syntyy arviolta jäteöljyjä 470 l, kiinteää öljyjätettä 120 kg, akkuja 35 kg, talousjätettä 10 m3, aumamuovia 4,1 m3 ja rautaromua 330 kg.
Jätteitä varten työmaalle rakennetaan jätekatos, johon on järjestetty asianmukaiset säiliöt kaikille jätteille. Paikallinen yrittäjä toimittaa sekajätteen jäteasemalle. Jäteöljyn tai ongelmajätteiden keruun ja toimituksen asianmukaiseen käsittelylaitokseen hoitaa siihen hyväksytty yrittäjä. Aumamuovit kerätään ja varastoidaan tuotantoalueelle niille osoitetuilla varastoalueilla. Varastoitu muovi paalataan ja hyödynnetään myöhemmin energiana tai kierrättämällä.
Työmaalla syntyvät kannot ja muu puutavara kerätään varastopaikoille,
joissa ne murskataan ja toimitetaan voimalaitoksille käytettäväksi polttoraaka-aineena sähkön tai lämmön tuotannossa. Toiminnassa syntyy kaivannaisjätteinä kantoja ja muuta puuainesta 118 000 m3, kiviä 100 m3, mineraalimaata ojien kaivusta 49 100 m3 ja laskeutusaltaiden lietettä 200 m3.
Paras käyttökelpoinen
käytäntö (BEP)

tekniikka

(BAT)

ja

ympäristön

kannalta

paras

Tuotantoalueen kuivatusvesien ympärivuotinen puhdistus perustasolla, virtaamansäädöllä ja ojittamattomalle suoalueelle rakennettavilla pintavalutuskentillä koko hankealalla on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.
Tuotanto on suunniteltu harjoitettavaksi ja työmaaliikenne järjestetty siten,
että asutukselle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta pölyn ja melun muodossa.
Toiminnassa syntyvien jätteiden eri jakeiden tilapäinen säilytys ja toimittaminen sekä käsittelyyn että hyötykäyttöön on suunniteltu voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Tuotantotoiminnassa sovelletaan kaikilta osin ympäristön kannalta parasta
käyttökelpoista tekniikkaa sekä parasta käytäntöä.
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Tuotantoalue, sen ympäristö ja toiminnan vaikutukset ympäristöön
Tuotantoalueen nykytila
Jouppilankeitaan tuotantoalue on suurimmaksi osaksi ojitettua suota, minkä
vuoksi kasvillisuus on muuttunut alkuperäisestä. Tuotantoalueella on pieniä
ojittamattomia alueita, mutta myös niillä on tapahtunut selvää kuivahtamista
ja kasvillisuusmuutoksia. Pääosa ojitetuista alueista on ollut aikaisemmin
Metsäntutkimuslaitoksen metsänkasvatuksen koealueina. Tuotantoalasta
(197,3 ha) on ojitettua 161,3 ha ja ojittamatonta 36,0 ha. Laskuojaan 1 johdettavasta tuotantoalasta ojittamatonta on 22,5 ha ja ojitettua 25,7 ha. Laskuojaan 3 johdettavasta tuotantoalasta ojittamatonta on 13,5 ha ja ojitettua
135,6 ha. Pintavalutuskenttien alueet (yhteisala 14 ha) ovat ojittamattomia.
Asutus ja maankäyttö
Hankealueen länsipuolella on Jouppilankylä. Hankealueelta on matkaa Karvian keskustaan linnuntietä noin 9 km ja Parkanon keskustaan noin 20 km.
Hankealueen lähiympäristö on ojitettua metsää, suota ja sen ulkopuolella
metsätalousalueita kivennäismailla. Lähimmät turvetuotantoalueet sijaitsevat Jouppilankeitaan pohjois- ja länsipuolella. Pohjoispuoliset tuotantoalueet
ovat pienialaisia ja sijoittuvat asumattomille, osin erämaisille alueille. Länsipuoleisista merkittävin on noin 1,4 km:n etäisyyteen sijoittuvan Mustakeitaan
turvetuotantoalueen pohjoisosa, jolla toiminta jatkuu 55 ha:n tuotantoalalla.
Mustalammin länsipuolella noin 1 km:n etäisyydessä on 5 ha:n suuruinen
tuotantoalue.
Jouppilankeitaalta 500 m:n säteellä sijaitsee kahdeksan talousvesikaivoa.
Lähialueilla on haja-asutusta valtatien 274 varrella Mustakosken, Koskiperän ja Alkkian kylissä, mutta myös eteläpuolella Tuohisalon kylässä ja länsipuolella Jouppilan- ja Toivoskylässä. Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin
500 m:n etäisyydellä tuotantoalueen rajoista, ja niistä noin puolet on vapaaajan asuntoja. Karvianjärven ja Karvianjoen varressa on melko runsaasti
maatalouskäytössä olevia peltoja.
Virkistyskäytön kannalta Jouppilankeitaan hankealueella on toimintaa lähinnä marjastukseen liittyen. Turvetuotannolla saattaa olla jonkin verran vaikutuksia myös metsästykseen ja riistan esiintyvyyteen hankealueella.
Luonto ja suojeluarvot
Luontoselvitykset
Hankealueella on tehty kasvillisuuskartoitus vuonna 2015. Selvitysalueen
laajuus oli 351 ha. Valtaosa alueen ojitetuista metsäisistä alueista on pitkälle
edennyttä turvekangasmuuttumaa sekä rahkarämemuuttumia. Avosuoalueet ovat pääosin keidasrämemuuttumia. Pintavalutuskentillä luontotyyppeinä ovat variksenmarjarahkaräme ja ombrotrofinen lyhytkorsineva (PVK2)
sekä keidasräme ja keidasrämemuuttuma (PVK1). Suurin osa
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selvitysalueesta on pitkälle edennyttä muuttumaa ja luontoarvojaan menettänyttä rämettä, ja muutokset ovat linjassa Geologian tutkimuskeskuksen
luonnontilaluokituksen kanssa. Alkuperäisten suotyyppien keskinäiset erot
ovat hälventyneet. Alueen ainoa suojelullisesti merkityksellinen suotyyppi on
alueen eteläpuolella sijaitseva lähes luonnontilainen, kuitenkin ojituksesta
hieman kuivahtanut ombrotrofinen lyhytkorsineva, joka on suoluokituksessa
luokiteltu Etelä-Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokittelussa silmälläpidettäväksi (NT).
Suojeltavista kasvilajeista havaittiin vuosien 2015 ja 2017 selvityksissä lohkon 5 kaakkoisnurkan eteläpuolella olevalta kivennäismaa-alueelta läheltä
lohkon rajausta sekä turvekuljetuskäyttöön suunniteltua olemassa olevaa
tietä luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitetun kasvilajin valkolehdokki
runsas esiintymä. Lähimmät suunnitellut reuna- ja kokoojaojat sijaitsevat
esiintymästä 65 m pohjoiseen ja noin 65 m länteen. Näin turvetuotannon
kuivattava vaikutus estyy kivennäismaa-alueeseen, jossa valkolehdokkia
esiintyy. Olemassa olevaa esiintymäalueen halki rakennettua metsäautotietä ei käytetä turvekuljetuksiin, vaan yksinomaan tavalliseen työmaaliikenteeseen ns. huoltotienä, jolloin tietä ei ole tarpeen parantaa. Koska lajin elinolosuhteet säilyvät, luonnonsuojelulain 48 §:n 2 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa ei ole tarpeen.
Kokonaisuutena Jouppilankeitaan aluetta voidaan pitää suoluonnollisesti
vähäarvoisena laajojen muuttumien ja turvekankaiden vuoksi. Hankkeen toteuttaminen ei vaaranna hankealueella tavattujen suotyyppien tai lajiston
säilymistä Etelä-Suomessa.
Tuotantoalueella eikä sen hydrologisella vaikutusalueella ole vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisia alle 1 ha:n lampia tai järviä, eikä myöskään luonnontilaisia uomia. Karttatarkastelun perusteella Jouppilankeidasta lähin lähde sijaitsee 1,3 km kaakkoon Tiilikivenmäen alueella.
Linnusto
Hankealueella vuonna 2015 tehdyssä linnustoselvityksessä Jouppilankeitaalla havaittiin yhteensä 30 lintulajia. Varsinaisia suoindikaattorilajeja edustivat kapustarinta, liro, niittykirvinen, pikkukuovi ja valkoviklo. Hankealueella
ja sen välittömässä läheisyydessä havaittiin 11 eri suojelukategorioissa mainittua lajia. Suomen kansallisessa uhanalaisluokituksessa hiirihaukka kuuluu vaarantuneisiin VU lajeihin, lisäksi havaittiin 4 silmälläpidettäväksi luokiteltua lajia. Jouppilankeitaan lajeista metso, pyy, teeri, niittykirvinen, hiirihaukka, liro, kapustarinta ja laulujoutsen kuuluvat Euroopan Unionin lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Jouppilankeitaan lajeista metso, teeri, liro, valkoviklo, laulujoutsen ja pikkukuovi kuuluvat Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeihin. Liro kuuluu keskiboreaalisen Pohjanmaan
vyöhykkeellä alueellisesti uhanalaisiin RT lajeihin. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on pidetty mahdollisena, että alueella esiintyisi riekkoa,
jota ei kuitenkaan ole kartoituksissa havaittu.
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Suojeluluokituksissa mainittujen lajien määrä on kohtalainen. Kaavailtu turvetuotanto voi hävittää ainakin liron, kapustarinnan, laulujoutsenen sekä valkoviklon pesintämahdollisuudet ja heikentää niittykirvisen pesimismahdollisuuksia alueella. Metsäkanalinnuille soveltuvaa elinympäristöä jää alueen
ympäristöön runsaasti hankkeen toteutuessakin. Suolinnustollisesti hankealuetta voidaan pitää vaatimattomana, lukuun ottamatta eteläosien
avosuoaluetta, jolle myös suolintuhavainnot painottuvat. Suolinnuille korvaavaa elinympäristöä sijaitsee selvitysalueen itäpuolella Alkkiannevalla.
Muu eläimistö
EU:n luontodirektiivin 12 artiklan lajien esiintymistä on arvioitu sekä maastokäynnein että kirjallisuuden levinneisyystietojen ja lajien habitaattivaatimusten perusteella. Direktiivilajiselvityksen mukaan hankealueella ja sen
vaikutusalueella saattavat esiintyä susi, karhu, ilves, saukko, pohjanlepakko, sirolampikorento ja viitasammakko.
Itse selvitysalueilla ei ole saukon lisääntymisen kannalta tärkeitä elinympäristöjä, mutta se voi käyttää alueen lounaispuolella kulkevaa Kattilajokea
elinpiirinään. Saukon esiintymisen kannalta veden laadun säilyminen mahdollisimman hyvänä on tärkeää. Saukko saattaa myös käyttää selvitysalueiden runsasvetistä ojaa reviiriliikkumiseen. Saukon laajasta elinalueesta johtuen hankkeesta lajille aiheutuvien vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan
korkeintaan vähäisiä.
Pohjanlepakolle sopivaksi elinpiiriksi soveltuvia alueita löytyy alueen tuotannosta turvekankailta ja käytöstä poistetulta turvetuotantoalueelta, mutta lajin
esiintymistä alueella rajoittaa sopivien talvehtimis- ja päivälepopaikkojen vähyys. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan merkittävästi pohjanlepakon mahdolliseen esiintymiseen alueella.
Sirolampikorennolle soveltuvia saalistuspaikkoja löytyy mm. selvitysalueen
eteläosien käytöstä poistetuilta turvetuotantoalueilta ja länsiosien matala- ja
harvapuustoisilta rahkarämemuuttumilta. Lähin korennoille soveltuva lisääntymispaikka on puolen kilometrin päässä alueesta länteen umpeen kasvavassa Mustalammissa.
Jouppilankeitaan hankealueen runsasvetisten ojien ja lampien läheisyydessä havaittiin kaksi viitasammakkoa heinäkuussa 2015 kasvillisuusselvityksen yhteydessä. Toinen viitasammakko havaittiin aivan lohkon 5 ulkopuolella rahkarämemuuttumalla. Toinen havainto tehtiin lohkon 1 länsireunassa
rahkarämemuuttumalla. Viitasammakon esiintymistä selvitettiin erillisellä
selvityksellä kutuaikaan vuonna 2016. Jouppilankeitaan hankealueen ojat ja
lammet on kartoitettu useaan kertaan viitasammakoiden aktiiviseen kutuaikaan, eikä niiltä ole tehty havaintoja lajista. Jouppilankeitaan hankealueella
ja sen läheisyydessä on Suomijärveä lukuun ottamatta vain vähän soveltuvia kutupaikkoja. Selvityksen perusteella viitasammakot näyttivät käyttävän
kutualueenaan selvitysalueesta noin 400 m:n päässä länteen sijaitsevaa
Mustalammia, sekä noin 200 m:n päässä selvitysalueesta lounaaseen sijaitsevaa nimetöntä lampea. Myös vesienjohtamisreittiin kuuluvan Suomijärven
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pohjoisosan vaikeakulkuinen rantaluhta on viitasammakoiden lisääntymisaluetta. Kutualueiden lähellä on soveltuvaa elinympäristöä, joten hankkeella
ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta viitasammakon elinmahdollisuuksiin alueella. Jouppilankeitaan turvekankaat ja muuttumat voivat toimittaa
viitasammakon kesäelinpiirin sijaa. Vastaavaa ympäristöä on runsaasti
myös heti hankealueen ulkopuolella. Suunnitellut pintavalutuskentät voivat
luoda lisää mahdollisia lisääntymisalueita.
Jouppilankeitaalla on tehty päiväperhosselvitys kesällä 2015. Perhoslajeja
havaittiin viisi, joista suoindikaattorilajeja on kolme: rämehopeatäplä, saraikkoniittyperhonen ja suohopeatäplä. Rämehopeatäplä esiintyi eniten ojitetun
ja ojittamattoman suon vähäpuustoisella vaihettumisvyöhykkeellä. Saraikkoniittyperhonen elää luonnontilaisilla soilla ja katoaa nopeasti ojituksen jälkeen. Laji viihtyy parhaiten märillä avosoilla ja toisinaan myös harvapuustoisilla rämeillä. Jouppilankeitaalla lajia tavattiin saroittuneesta ojasta. Suohopeatäplä elää lähinnä mäntyrämeillä, joilla puusto ja avosuolaikut vuorottelevat. Suohopeatäplä esiintyi koko selvitysalueella runsaana. Suoperhosten
kannalta merkittävimpiä elinympäristöjä ovat erilaiset ombro- ja oligotrofiset
nevat ja rämeet sekä niiden yhdistelmät. Selvitysalueen ojittamattomat osat
ovat elinympäristöinä edellä mainitun kaltaisia, joskin ojituksen seurauksena
hieman kuivahtaneita suoalueita. Suoindikaattorilajien määrä on kuitenkin
vähäinen eikä muuta huomionarvoista lajistoa tavattu. Suoperhosille soveltuvaa korvaavaa elinympäristöä on noin 1 km:n päässä selvitysalueen itäpuolella Alkkiannevalla. Hankkeesta ei arvioida olevan pysyviä haitallisia
vaikutuksia millekään edellä mainituista lajeista.
Natura 2000 -alueet
Lähin Natura-alue, Raatosulkonneva (FI0336007) sijaitsee lähimmillään
noin 3,9 km:n etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Hankealueesta lounaaseen, noin 4,5 km:n etäisyydellä sijaitsee Suomijärven Natura-alue
(FI0200029) ja noin 4,1 km:n etäisyydellä Rastiaisnevan Natura-alue
(FI0200156). Jouppilankeitaan hankealueen alapuolisessa vesistössä Karvianjoessa on Karvianjoen kosket -niminen Natura-alue (FI0200130).
Suomijärven Natura-aluetta koskien on tehty luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen arviointi Jouppilankeitaan hankealueen vaikutuksista Natura-alueeseen vuonna 2016. Hankealueelta Suomijärvelle on vesitse matkaa noin 6,8
km. Suomijärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin mukaisena
linnuston kannalta merkittävänä alueena (SPA-alue), ja se sisältyy lähes kokonaan valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Jouppilankeitaan
turvetuotantoalueen merkittävin Suomijärveen kohdistuva vaikutus on vesistökuormitus. Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ja nykyisten Suomijärven valuma-alueella olevien turvetuotantoalueiden vesistökuormitus ei todennäköisesti aiheuta sellaisia muutoksia Suomijärven lintujärvessä tai sen
linnustossa, jotka vähentäisivät niitä arvoja, joiden vuoksi alue on valittu Natura 2000 -kohteeksi.
Hankealueelta on linnuntietä noin 26 km Karvianjoen koskien Natura-alueelle. Etäisyyttä tähän Natura-alueeseen kertyy Suomijärven-Suomijoen
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kautta noin 50 km ja Mustajoen-Karvianjärven kautta noin 45 km. Karvianjoen kosket kuuluvat Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena
SCI-alueena ja se on luonto- ja maisema-arvoiltaan merkittävä. Natura-alueella esiintyy luontodirektiivin liitteen II lajeista jokihelmisimpukka eli raakku
(Margaritifera margaritifera), joka on luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettu laji sekä uhanalainen ja erityisesti suojeltava. Lisäksi alueella elää mm.
alkuperäinen purotaimenkanta, saukko, euroopanmajava ja liito-orava, jotka
ovat luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajeja. Hankkeen kuormitusvaikutus
kohdistuu Jyllinkosken ja Lankosken väliselle alueelle. Hankkeen mahdolliset vaikutukset kohdistuvat kyseisen Natura-alueen osalta veden laatuun ja
sitä kautta suojelun perusteena olevan jokihelmisimpukan elinolosuhteisiin.
Jokihelmisimpukan elinolosuhteita heikentää pääosin veden humuspitoisuus. Karvianjoen koskista tehdyn Natura-arvioinnin tarveharkinnan mukaan hankealueen etäisyyden ja hankealueen pienen pinta-alan suhteessa
Karvianjoen valuma-alueeseen (887 km2) vuoksi hankkeesta aiheutuvat vaikutukset Natura-alueeseen ovat vähäisiä. Tarveharkinnassa todetaan, että
hankkeella ei ole välittömiä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena
oleviin luontotyyppeihin ja eliölajistoon, joten niiden levinneisyys ja edustavuus alueella eivät muutu hankkeen toteutuessa.
Muinaismuistot ja kulttuuriperintö
Jouppilankeidas ei sijoitu minkään merkittävän kulttuuriympäristön välittömään läheisyyteen eikä hankkeella arvioida olevan vaikutuksia kulttuurimaisemaan. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa
olevia muinaisjäännöksiä. Muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä esiintyy lähimmillään 2−3 kilometrin etäisyydellä hankealueesta.
Lyhimmillään etäisyys hankealueen rajalta muinaisjäännöskohteeseen on n.
2,4 km. Hankealueen lähellä olevia muinaismuistoja ovat Iso-Koura (kivikautinen asuinpaikka), Lammintausta (kivikautinen asuinpaikka), Tuulikangas (kivikautinen asuinpaikka) ja Kouranpäänkangas (pyyntikuoppa, Pirkanmaan puolella, Iso-Kouran eteläpuolella).
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on hankealueelta ja sen vaikutusalueelta voimassa olevan lainsäädännön ja vallitsevan käytännön mukaisesti selvitetty muinaismuistolain nojalla rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten olemassaolo. Jouppilankeitaan turvetuotanto ei ole muinaismuistolain 13 §:ssä tarkoitettu hanke, johon liittyisi säännöksessä tarkoitettu
laajempi selonottovelvollisuus. Tästä syystä alueen arkeologiaa ei ole selvitetty enempää. Mikäli kiinteitä muinaisjäännöksiä tai irtaimia muinaisesineitä
toiminnan aikana tavataan tai löydetään, menetellään muinaismuistolaissa
säädetyn mukaisesti.
Turvetuotannon sijoittaminen ja luonnontilaisuusluokka
Yhteysviranomaisen lausunnossa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta todetaan muun ohessa, että Jouppilankeitaalle sijoittuvan ojittamattoman lohkon 2 pinta-ala on noin 34 ha ja se voidaan lukea luonnontilaisuusasteikolla luokkaan 2–3. Alkkiannevan eteläosalle sijoittuvan lähes luonnontilaisen keidassuota käsittävän lohkon 1 pinta-ala on yli 50 ha ja se on lähes
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luonnontilaista räme- ja nevakuviota. Nevakuvio on luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) ja rämekuviot elinvoimaisiksi (LC). Lausunnon mukaan tuotantoalueesta tulisi em. syistä rajata pois kokonaan lohko 2 ja lohkosta 1 ne
osa-alueet, jotka ovat suurimmalta osin ojittamattomia ja lähellä luonnontilaa
eli asteikolla 2–3 olevia. Lisäksi lausunnossa edellytetään, että turvetuotanto muilta osin aluetta toteutetaan siten, että rajattavien osa-alueiden vesitalous ei oleellisesti huonone. Lausunnossa arvioitu suunnitelma ei ole
sama kuin nyt käsiteltävässä hakemuksessa, mutta tarkastelussa ovat kuitenkin samat suoalueet.
Hankealue sijoittuu kahdelle geologiselle suoaltaalle, pääosin Jouppilankeitaalle ja vähäisemmältä osin Alkkiannevan eteläosasta muodostuvalle suoalueelle. Geologian tutkimuskeskus on määrittänyt kummankin suoaltaan
luonnontilaisuusluokaksi 1. Määritys tehdään koko geologisen suoaltaan
mukaan määräytyvän tilan perusteella, ei palstoittain tai osa-alueittain geologista suoallasta. Hakemuksen mukaan 2 ja 3 luokatkaan eivät osoita alueen olevan lähellä luonnontilaista ja eikä luokka 3:kaan sinällään estä turvetuotannon sijoittamista. Koska Jouppilankeitaan ja Alkkiannevan eteläosan
alueilla tehdyt metsäojitukset ovat selvitysten mukaan aiheuttaneet luonnontilan muutoksia, suoalueiden soveltumiselle turvetuotannon sijoituspaikoiksi
ei ole ympäristönsuojelulain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettä.
Lohkot 1 ja 2 sekä pintavalutuskenttäalueet, joille ojittamattomat alueet sijoittuvat, on osoitettu turvetuotantoon merkinnällä EO3 lainvoimaisessa
sekä oikeusvaikutteisessa Satakunnan maakuntakaavassa. Maakuntakaavan alueluettelossa alueen pinta-alaksi on merkitty 80 ha. Varauksen tekemisen perusteena on ollut vuosien 1997 ja 2003 ympäristöselvitys, joka käsittää luontotyyppi-, kasvillisuus- ja linnustoselvitykset sekä muidenkin turvetuotannon ympäristövaikutusten ym. tarkastelun. Hakemukseen tehdyt
selvitykset eivät ole luonnonarvojen osalta tuoneet uutta ympäristöselvityksessä selvitettyyn nähden. Selvitysten mukaan ojittamattomat osa-alueet
ovat ympäröivien alueiden ojitusten kuivattavien vaikutusten johdosta rämeja muita muuttumia, eivätkä siten luonnontilaisia. Koska luonnonarvot ovat
tulleet asianmukaisesti huomioiduksi kaavan laadinnan yhteydessä, sijoituspaikkakysymyksen arviointi ei ole nyt tarpeellista ympäristönsuojelulain 13
§:n 3 momentin perusteella. Pintavalutuskentät on tarpeen sijoittaa ojittamattomalle suoalueelle kenttien pitkäkestoisen ja luotettavan toimintakyvyn
varmistamiseksi.
Pohjavesialueet
Jouppilankeitaan hankealueen läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita.
Lähin pohjavesialue sijaitsee Jouppilankeitaan pintavalutuskentän 1 kaakkoispuolella noin 3,5 km:n etäisyydellä. Latikkakangas VHA3 (0258123) on
vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue kuuluen luokkaan 2. Etäisyyden
vuoksi turvetuotannolla ei ole vaikutusta pohjavesialueeseen.
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Vesistö
Vesistö ja sen tila
197,3 ha:n hankealue sijaitsee Karvianjoen vesistöalueella (36). Hankealueen pohjoisosa sijaitsee Mustajoen valuma-alueella (36.047) ja eteläosa
Kattilajoen valuma-alueella (36.084).
Jouppilankeitaan purkuvesistön virtaamista ei ole mitattua tietoa. Hankealueen alapuolisen vesistön virtaamia on mahdollista arvioida Alavudella sijaitsevan Kaidesluoman (083) keskimääräisten valuntahavaintojen vuosilta
1959−2013 avulla. Kyseisellä ajanjaksolla Kaidesluoman alivaluma on ollut
0,0 l/s/km2, keskialivaluma 0,20 l/s/km2, keskivaluma 8,68 l/s/km2, keskiylivaluma 100 l/s/km2 ja ylivaluma 226,59 l/s/km2. Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty arviot alapuolisen vesistön virtaamista, jotka on laskettu Kaidesluoman
valuntatietojen ja valuma-alueiden pinta-alatietojen avulla.
Taulukko 6. Keski-, yli-, keskiyli- ja keskialivirtaamat (m3/s) Jouppilankeitaan
hankealueen alapuolisessa vesistössä laskuojan 1 (LO1) suuntaan.
Valuma-alue

Pintaala
F km2
n. 5

Ylivirtaama
HQ
m3/s
1,1

Keskiylivirtaama
MHQ
m3/s
0,5

Keskivirtaama
MQ
m3/s
0,04

Keskialivirtaama
MNQ
m3/s
0,001

Laskujoki laskussa Kattilajokeen
Kattilajoki laskussa Suomijärveen
Suomijärvi
Suomijoki laskussa Karvianjokeen
Karvianjoen
vesistöalue

60

14

6,0

0,5

0,01

n. 90
174

19
39

8,8
17,4

0,8
1,5

0,02
0,03

3 440

779

344

29,8

0,7
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Taulukko 7. Keski-, yli-, keskiyli- ja keskialivirtaamat (m3/s) Jouppilankeitaan
hankealueen alapuolisessa vesistössä laskuojan 2 (LO2) suuntaan.
Valuma-alue PintaYlivirKeskiyli- Keskivir- Keskialiala
taama
virtaama
taama
virtaama
2
F km
HQ
MHQ
MQ
MNQ
3
3
3
m /s
m /s
m /s
m3/s
Mustalammi
8,9
2,0
0,89
0,08
0,00178
laskussa
Mustajokeen
Mustajoki
36
8,0
3,6
0,31
0,007
Mustajoentie
mts.
Mustajoki las50
11
5,0
0,4
0,01
kussa Karvianjärveen
Karvianjärvi
n. 153
35
15,3
1,3
0,03
laskussa Karvianjokeen,
Karvianjoen
yläosa
Hankealueen alapuolisten vesistöjen vedenlaatua on tarkkailtu laskuojan 1
suunnalta Kattilajoesta kahdelta havaintopaikalta sekä Suomijärvestä lähtevästä Suomijoesta niin ikään kahdelta havaintopaikalta. Laskuojan 2 suunnalta vedenlaatua on tarkkailtu Mustajoesta sekä Karvianjärvestä. Lisäksi
kesällä 2018 on aloitettu molempiin vesienlaskusuuntiin sijoittuvat ennakkotarkkailupisteiden seurannat. Laskuojan 1 suuntaan lähtevien vesien ennakkopiste sijaitsee Rihkaanpurossa ja laskuojan 2 suuntaan lähtevien vesien
ennakkopiste sijaitsee Mustalammissa. Keskimääräiset vedenlaatutulokset
vuosilta 2010–2018 on esitetty taulukossa 8.
Taulukko 8. Keskimääräinen vedenlaatu (kiintoaine, fosfori, typpi ja
CODMn) jaksolla 2010−2018 laskuojien 1 ja 2 alapuolisissa vesistöissä.
Tarkkailupiste
Kiinto- Kok. P
Kok. N
CODMn
aine
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
LO1 suunta
Kattilajoki, Suomilammi
8,2
79
1 028
43
Kattilajoki, Tuulenkylä
7,4
106
1 137
44
Suomijoki, Suomikoski
4,5
71
1 030
34
Suomijoki, alajuoksu
11
83
1 015
31
LO2 suunta
Mustajoki 4, Mustakoski
5,5
136
1 195
mts
Mustajoki mts
18,5
490
3 865
41
Karvianjärvi
8
82
1 319
25

17 (63)
Kalasto ja kalastus
Karvianjoella ja sen latvavesistössä tehdään säännöllisiä kalastoon liittyviä
tarkkailuja ja selvityksiä koskien kalaston nykytilaa. Vuoden 2017 tarkkailun
yhteydessä tehdyn kalastuskyselyn mukaan eniten kalastajia oli Karvianjärvellä, jossa kalasti 84 ruokakuntaa. Seuraavaksi eniten kalastajia oli Karvianjoen yläosalla, jossa kalasti 58 ruokakuntaa. Karvianjoen alaosalla kalasti
vuonna 2017 52 ruokakuntaa. Suomi- ja Ojajärvellä kalasti yhteensä 6 ruokakuntaa. Jouppilankeitaaseen nähden Karvianjärvi on siten kalastuksellisesti merkittävin kohde.
Vuotta 2017 koskevan kalastustiedustelun vastausten perusteella Karvianjoen yläosan osa-alueen ja Karvianjärven runsain saalislaji oli hauki. Suomijärven saalista hauki kattoi 37 % ja Karvianjoen alaosalla 33 %. Seuraavaksi
yleisimpiä kalalajeja olivat ahven, lahna ja särki. Karvianjärvestä saadaan
myös melko hyvin kuhaa, sen osuuden ollessa kokonaissaaliista 12 %. Istutusten ansiosta tältä osa-alueelta saatiin saaliiksi myös kirjolohta. Taimensaaliit jäivät alhaiselle tasolle. Vaikka hauki on valtalaji saalistilastossa, oli
särkikalojen osuus kokonaissaalista merkittävän suuri (76 %). Koeverkkokalastukissa runsain laji oli särki ja seuraavaksi tuli ahven ja kiiski. Tiedustelutulosten perusteella ravustaminen on vähäistä Karvianjoen vesistöalueella. Vuonna 2017 kalastustiedustelun palauttaneista ravustaneita ruokakuntia oli Karvianjärvellä yksi, jonka rapusaalis oli 0 yksilöä.
Sähkökoekalastuksia tehtiin vuonna 2017 Jouppilankeitaan hankealueeseen nähden Mustajoen Mustakoskessa (laskussa Karvianjärveen) sekä
Suomijärven alapuolisessa Suomijoessa aloilta Arkkukoski, Saarikoski ja
Uuskoski. Koekalastuksen yhteydessä Mustajoen Mustakoskesta saatiin
särkiä ja muutama hauki. Kalakannan tiheys jäi alhaiselle tasolle. Suomijoen
kohteilla ei ole tarkkailun aikana saatu taimenia tai muitakaan lohikaloja saaliiksi. Koealojen kalakannan tiheys ja biomassat jäivät alhaiselle tasolle, joskin Uuskosken alalla tavattiin kohtalaisen runsaasti kivisimppua.
Vesistön käyttö
Laskuojan 1 vesienjohtamisreitin varrella reitillä Rihkaanpuro-KattilajokiSuomijärvi ei ole varsinaisia asuttuja rantakiinteistöjä. Jouppilankeitaan valumavedet eivät vaaranna alapuolisen vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia nykyisestä tasosta. Suomijärven Natura-alueeseen Jouppilankeitaalla ei
ole alueen luontoarvoja heikentäviä vaikutuksia hankealueen Suomijärveen
kohdistuvan kuormituksen ja sen aiheuttaman vesistövaikutuksen ollessa
vähäistä.
Laskuojan 2 ja edelleen Mustalammin rannalla on kesäasuntoja, jotka hyödyntävät vesistöä lähinnä vapaa-ajan asumiseen ja kalastukseen. Mustalammin käyttöä virkistykseen rajoittaa voimakkaasti leveä soistunut rantavyöhyke ja sen edustan upottava liejuinen laatu sekä avovesialueella liikkumisen ja kalastamisen vaikeus vähävetisyydestä ja kasvillisuudesta johtuen.
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Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön
Ylivirtaamatilanteissa suon kuormituksen kasvu johtuu vesimäärien kasvusta, sillä ainepitoisuudet kuivatusvesissä eivät kasva. Vaikka suolta purkautuvat ainemäärät kasvavat, ne eivät nosta vesistön ainepitoisuuksia samassa suhteessa. Ajoittain voi turvesuolta purkautua parempilaatuista vettä
kuin ylivirtaamatilanteessa olevassa vesistössä virtaa.
Jouppilankeitaan kuormituksella ei ole vesistön nykyistä virkistyskäyttöä heikentäviä vaikutuksia. Mustajokeen ja edelleen Karvianjärveen kohdistuvat
vaikutukset jäävät vähäisiksi eivätkä Jouppilankeitaan valumavedet täten
vaaranna näiden vesistöosien virkistyskäyttömahdollisuuksia nykyisestä tasosta.
Hankkeen aiheuttamat kiintoaineen pitoisuuslisät ovat pienet eivätkä siten
vaaranna Karvianjärven ja Suomijärven/Suomijoen alueen kalakantoja. Herkille kaloille turvalliset rautapitoisuudet ylittyvät Jouppilankeitaan laskuojan
2 suunnan alapuolisessa vesistössä jo nykyisellään. Myös laskuojan 1 vesienjohtamissuunnassa rautaa esiintyy nykyiselläänkin runsaasti. Alhaisessa pH:ssa ja happipitoisuudessa rauta voi hapettua kalojen kidusten pinnalle tai saostua mätimunien päälle heikentäen kalojen elin- ja lisääntymisolosuhteita. Hankkeen ei arvioida muuttavan jokien ja järvien happamuutta
eikä siten lisäävän haitallisten metallien esiintymistä kalaston tai rapujen
elinolosuhteita heikentävästi. Karvianjärven väli- ja alusvesi kärsivät toistuvasti happivajauksesta ja järven happitaloutta voidaankin luonnehtia huonoksi. Tilanne on parempi avovesiaikaan, mutta lopputalven happikadot
ovat jokavuotisia ja täten heikentää kalojen talviaikaisia elinolosuhteita.
Mustajoki-Karvianjärvi sekä Suomijoki ovat ravinnetasoltaan reheviä vesiä.
Jouppilankeitaan hankealueen vesistövaikutukset jäävät lieviksi vesistöalueilla, joiden kuormituksesta suurin osa on muusta kuin turvetuotannosta peräisin. Liettymähaittoja voi esiintyä vähävetisenä aikana Rihkaanpurossa ja
Kattilajoessa (LO1 suunta) sekä Mustalammin ja Mustajoen yläosalla (LO2
suunta), mikä saattaa aiheuttaa pyyntivälineiden limoittumista. Muualla vesistössä Jouppilankeitaan aiheuttamat liettymähaitat ovat epätodennäköisiä
ja ravinnekuormituksen aiheuttama vedenlaadun muutos on niin vähäinen,
että sillä ei ole vaikutusta nykytilaltaan rehevän vesistön tilaan.
Hankealueen kuormitusvaikutusten ei arvioida vaarantavan kalastuksen
kannalta merkittävimmän vesistöalueen, Karvianjärven, kalakantoja eikä niiden lisääntymistä eikä vaikutusta saalismääriin.
Molemmille kuivatusvesien johtamissuunnille sijoittuu olemassa olevia turvetuotantoalueita. Laskuojan 1 johtamissuunnalla sijaitsee turvetuotantoalueita Haltikeitaalla, Loukaskeitaalla, Pohjoisnevalla, Suomikeitaalla ja Mustakeitaalla. Laskuojan 2 suunnalla metsä- ja laskuojissa Mustalammiin tai
Mustalammin alapuoliseen puroon tai puron alapuoliseen Mustajokeen ja
edelleen Karvianjärveen johdetaan kuivatusvesiä 12 eri tuotantoalueelta,
joiden kokonaistuotantoala on yhteensä 136 ha. Karvianjärveen johdetaan
lisäksi
Hormaluoman
kautta
Hormanevan
turvetuotantoalueen
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kuivatusvesiä 109,3 ha:n alalta. Hormanevan laajennus 116,7 ha on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Karvianjärven keskiosalle kuivatusvesiä laskee myös kaksi yksityisen tuottajan noin 4 ha:n suuruista tuotantoaluetta. Muu yläpuolinen Karvianjokeen vaikuttava tuotantoala johtaa vetensä
ensin Nummijokeen, joka taas yhtyy Karvianjokeen noin 3 km Karvianjärven
alapuolella. Viitalannevan ja Kampinkeitaan vedet johdetaan luomissa Nummijoen yläpuoliseen Nummijärveen.
Laskuojan 1 suunnan alapuolisella Suomijoen valuma-alueella (36.08) Vapo
Oy:n turvetuotantoalueiden kokonaisbruttovuosikuormitus on vuonna 2017
ollut 14 885 kg kiintoainetta, 1 502 kg typpeä, 149 kg fosforia ja 75 211 kg
O2 kemiallinen hapenkulutus (CODMn). Laskuojan 2 suunnan alapuolisella
Karvianjoen yläosan valuma-alueella (36.04) Vapo Oy:n turvetuotantoalueiden kokonaisbruttovuosikuormitus on vuonna 2017 ollut 1 471 kg kiintoainetta, 249 kg typpeä, 6 kg fosforia ja 12 330 kg O2 kemiallinen hapenkulutus
(CODMn). Jouppilankeitaan turvetuotannon teoreettinen pitoisuuslisäys Suomijoen valuma-alueella on kiintoaine 0,2 mg/l, typpi 6,3 µg/l, fosfori 0,2 µg/l
ja CODMn 0,2 mg/l. Teoreettinen pitoisuuslisäys Karvianjoen yläosan valuma-alueella on kiintoaine 0,1 mg/l, typpi 27 µg/l, fosfori 0,8 µg/l ja CODMn
0,6 mg/l.
Vesienhoitosuunnitelma
Karvianjoen vesistöalueelle on laadittu Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016−2021. Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää
jokien, järvien, rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä
pyrkiä kaikkien vesien hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää.
Karvianjoen toimenpideohjelma-alueella vesistöihin kohdistuu pääosin maaja metsätalouden sekä haja-asutuksen aiheuttamaa hajakuormitusta. Kuntien jätevedenpuhdistamoiden ja etenkin teollisuuden aiheuttama kuormitus
on vähäistä. Pistekuormittajista turvetuotanto on kuitenkin paikoitellen ja
paikallisesti merkittävä kuormittaja. Toimenpideohjelma-alueen rannikkovesiin kohdistuva kuormitus on pääsääntöisesti peräisin jokivesistöistä. Myös
rannikkovesiin kohdistuva kuormitus on pääosin peräisin hajakuormituksesta ja pistekuormituksen osuus on vähäinen.
Karvianjoen vesistöalueen pintavesien toimenpideohjelman mukaan Karvianjoen toimenpideohjelma-alueen kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitus on jakautunut eri kuormittajien osalle; maatalous on ylivoimaisesti suurin
kuormittaja alueella. Myös luonnonhuuhtoumalla, vaikka sitä ei varsinaiseksi
kuormituslähteeksi lueta, on suuri osuus fosfori- ja typpikuormituksesta. Turvetuotannon osuus kokonaisfosfori ja -typpikuormituksesta on Karvianjoen
toimenpideohjelma-alueella noin 1 %.
Jouppilankeitaan alapuolisista järvialtaista Suomijärvi on luokiteltu pintavesityypiltään matalaksi runsashumuksiseksi järveksi (MRh). Suomijoki on luokiteltu pintavesityypiltään keskisuureksi turvemaiden joeksi (Kt). Samaan
luokitteluun Suomijärven kanssa asettuu Karvianjärvi, eli matala ja
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rehevöitynyt runsasravinteinen humusjärvi (MRh). Ekologisen tilan luokittelussa Suomijärven laatu on luokiteltu välttäväksi ja Karvianjärvellä ekologinen luokitus on niin ikään välttävä. Suomijoen ja edelleen Karvianjoen laatu
on luokiteltu tyydyttäväksi. Suomijärven, Karvianjärven, Suomijoen ja Karvianjoen kemiallinen tila on luokiteltu kaikkien osalta hyvää huonommaksi.
Karvianjoen vesistöalueen vesienhoidon toimenpideohjelmassa mainitaan,
että vuoteen 2021 mennessä kaikille toiminnassa oleville turvetuotantoalueille suositellaan kuivatusvesien käsittelymenetelmäksi ympärivuotisesti toimivaa pintavalutuskenttää ja/tai kemiallista käsittelyä. Jouppilankeitaan kohdalla toimitaan vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaan, kun koko tuotantoalueen valumavedet käsitellään ympärivuotisesti kahdella ojittamattomalla pintavalutuskentällä. Näin ollen Jouppilankeitaan turvetuotannon aloittaminen ei ole ristiriidassa vesienhoidon tavoitteiden ja esitettyjen toimenpiteiden kanssa.
Jouppilankeitaan tuotantoalueen ei arvioida vaikuttavan heikentävästi vesienhoidon toimenpideohjelmassa esitettyjen Jouppilankeitaan purkuvesistöjen (Suomijärvi, Suomijoki ja Karvianjärvi, Karvianjoki) tilaan. Jouppilankeitaan turvetuotannon päättyessä päästöt vesistöön riippuvat valittavasta
jälkikäyttömuodosta.
Laskuojan 1 kaikissa alapuolisissa vesistönosissa fosforipitoisuus nykytilassa ja laskennallisella Jouppilankeitaan pitoisuuslisäyksellä lisättynä ilmentää molemmissa tilanteissa (kuntoonpano ja tuotanto) ekologiselta tilalta huonoa vedentilaa. Täten fosforipitoisuuden perusteella luokittelussa ei
tapahdu muutosta. Typen suhteen kaikki vesistönosat ovat tilassa tyydyttävä niin nykytilassa kuin Jouppilankeitaan laskennallisella pitoisuuslisäyksellä lisättynä (kuntoonpano ja tuotanto). Typen osalta tilanne ei myöskään
siis muutu ekologisessa luokittelussa. Ekologisessa tilassa ei täten ole odotettavissa muutoksia Jouppilankeitaan hankealueen toiminnan myötä.
Laskuojan 2 alapuolisissa vesistönosissa Mustajoen keskiosa on nykyisellään fosforipitoisuuden suhteen huonossa tilassa ja typpipitoisuuden suhteen tyydyttävässä tilassa. Jouppilankeitaan pitoisuuslisäyksillä lisättynä
Mustajoen keskiosan ekologinen tila ei muutu vaan tila on sama molempien
ravinteiden (typpi ja fosfori) suhteen (kuntoonpano ja tuotanto). Mustajoen
alaosa on nykyisellään ja Jouppilankeitaan pitoisuuslisäyksillä lisättynä ekologisessa tilassa huono. Tila on sama molempien ravinteiden (typpi ja fosfori) suhteen (kuntoonpano ja tuotanto). Karvianjärvessä fosforin nykytila ja
pitoisuuslisäyksen jälkeinen tila ilmentävät välttävää ekologista tilaa (kuntoonpano ja tuotanto). Typen kohdalla nykytilanne ja tilanne lisäyksen jälkeen on tyydyttävä (kuntoonpano ja tuotanto). Ekologisessa tilassa ei täten
ole odotettavissa muutoksia Jouppilankeitaan hankealueen toiminnan
myötä.
Edellä tehdyn arvion mukaan kummankaan vesienjohtamissuunnan alapuolisten vesistönosien ekologinen tila ei muutu hankkeen myötä nykyisestä tilasta. Täten Jouppilankeitaan vaikutusta ei voida pitää tilaa heikentävänä ja
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toiminnasta aiheutuvat pitoisuuslisäykset ja sen myötä ekologiset vaikutukset pysyvät alhaisina.
Ympäristöriskit
Tulipalo on merkittävin turvetuotantoalueen onnettomuusriski. Jouppilankeitaan turvetuotantoalueelle laaditaan pelastussuunnitelma, joka toimitetaan
pelastusviranomaisille. Henkilökunnalle ja työmaalla toimiville yrittäjille annetaan koulutusta tulipalontorjunnassa ja suunnitelman toimenpiteistä. Mahdolliset polttoaine- tai öljyvuodot ovat melko helposti kerättävissä pois turvekentältä. Maaperän tai pohjaveden saastumisvaaraa hankealueella ei arvioida olevan.
Työmaalle laaditaan vuosittain päivitettävä pelastussuunnitelma ja nimetään
paloturvallisuusorganisaatio, joka vastaa mahdollisen tulipalon alkusammutuksesta ja muiden hätätilanteiden hoitamisesta. Tuotantoalueella on tarvittava sammutuskalusto ja ensiapuvälineistö sekä toiminta- ja ensiapuohjeet
onnettomuustilanteiden varalle. Työmaan henkilöstön valmiuksia toimia hätätilanteissa ylläpidetään koulutusten sekä toimintaharjoitusten avulla.
Pelastusviranomaiset tekevät arviointi- ja tutustumiskäyntejä työmaalla ja
hyväksyvät työmaan palosuojeluvalmiuden.
Rankkasateiden aiheuttama vesiensuojelurakenteiden rikkoontuminen aiheuttaisi poikkeuksellisen suuren kiintoaine- ja ravinnekuormituksen. Tällaisten onnettomuuksien estämiseksi penkereitä, ojia ja vesiensuojelurakenteita tarkkaillaan säännöllisesti. Koska valumavedet pumpataan pintavalutuskenttäpuhdistukseen, padottuu vettä rankkasadeajankohtina lasketusaltaisiin ja sarkaojiin, mikä pienentää alueelta tulvatilanteissa lähteviä vesija ainemääriä.
Ympäristöviranomaiset tarkastavat oman harkintansa mukaan työmaan ympäristönhoidon tasoa sekä vesiensuojelurakenteita ja antavat tarkastuksiin
liittyen ohjeita ja velvoitteita. Mahdollisista häiriötilanteista sekä niiden korjaustoimista ilmoitetaan alueelliselle ELY-keskukselle. Hätätilanteissa noudatetaan hakijan laatu- ja ympäristöjärjestelmän työohjeita ja ympäristöohjeita. Toiminnalle otetaan ympäristövahinkovastuuvakuutus.
Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu
Toiminnan vaikutuksia seurataan ja dokumentoidaan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailulla, jotka esitetään suoritettavaksi jatkossa osana Vapo Oy:n
Läntisen Suomen turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailua. Kalataloustarkkailu esitetään toteutettavaksi osana Karvianjoen vesistöalueen yhteistarkkailua.
Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailun tarkoitus on tuottaa kirjattua taustatietoa toiminnoista ja niiden ajoittumisesta sekä toimintaolosuhteista (mm. ojitukset, tuotanto,
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vesiensuojelutyöt, näytteenotto, mahdolliset valitukset, sääolot). Käyttötarkkailuun kuuluu käyttöpäiväkirjan pito, vesiensuojelurakenteiden toiminnan
tarkkailu ja yleensä toiminnan seuraaminen niin, että se tapahtuu lupamääräysten mukaisesti ja ympäristökuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi.
Käyttötarkkailu on apuna myös erilaisten häiriötilanteiden selvittämisessä.
Päästötarkkailu
Jouppilankeitaan päästötarkkailu sisältää kuntoonpanovaiheessa purkuveden määrän ja laadun tarkkailun sekä pintavalutuskenttien 1 ja 2 tehon tarkkailun. Tuotantovaiheessa tarkkaillaan lähtevän veden laatua ja määrää pintavalutuskenttien purkupisteellä. Purkuveden määrän tarkkailu edellyttää
jatkuvatoimista ja ympärivuotista virtaaman mittausta pintavalutuskentiltä
lähtevästä vedestä.
Kuntoonpanovaiheen tarkkailua tehdään koko kuntoonpanovaiheen ajan.
Virtaama mitataan jatkuvatoimisesti. Vesinäytteet otetaan pintavalutuskenttien ylä- ja alapuolelta seuraavasti:
•
•
•

touko−lokakuu 1 kerta/2 viikkoa
kevättulvan aikana 1 kerta/viikko (yleensä 15.4−15.5)
muutoin marras–huhtikuussa 1 kerta/kuukausi (jos töitä ei tehdä, kuntoonpanon ollessa käynnissä myös talviaikana 1 kerta/2 viikkoa)

Näytteistä analysoidaan aina kiintoaine, CODMn, Kok.P, PO4-P, Kok.N, NH4N, NO2+3-N, pH, Fe ja mikäli pH on <4,5, määritetään sähkönjohtavuus ja
sulfaatti (SO4). Tarvittaessa voidaan lisäksi määrittää sameus, rauta, ammoniumtyppi ja väri.
Tuotantovaiheen päästötarkkailuun kuuluu lähtevän veden määrän ja laadun tarkkailu. Tuotantovaiheessa vesienkäsittelyrakenteiden vakiinnuttua
näytteenottoa tehdään määrävuosina joka toinen tai kolmas vuosi.
•
•
•

•

näytteenottoa tehdään määrävuosina tai vuosittain
12–14 näytettä vuodessa
näytteenottorytmi huhti−syyskuussa kerran kuukaudessa, loka−maaliskuussa kerran kahdessa kuukaudessa ja kerran viikossa kuukauden
ajan kevättulvan aikaan
jatkuvalla virtaamamittauksella päästään riittävään tarkkuuteen päästöjen mittaamisessa

Niinä vuosina, kun turvetuotantoalueella ei ole omaa päästötarkkailua, käytetään vuosipäästöjen arvioimiseen muiden samalla vesienkäsittelyllä varustettujen ja sijainniltaan läheisten turvetuotantoalueiden tarkkailutuloksia.
Päästöt voidaan arvioida myös mallintamisen avulla edellyttäen, että aikaisemmilta vuosilta on ko. kohteelta riittävästi veden laatutietoja ja virtaamat
mitataan jatkuvatoimisesti.
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Näytteistä analysoidaan kiintoaine, CODMn, Kok.P, Kok.N, pH ja mikäli pH
on <4,5, määritetään sähkönjohtavuus ja sulfaatti (SO4).
Vesistötarkkailu
Vesistötarkkailu käsittää alapuolisen vesistön vedenlaatuseurannan Rihkaanpurosta (LO1 suunta) ja Mustalammista (LO2 suunta). Näytteistä määritetään lämpötila, kiintoaine, sameus, pH, väri, CODMn, Kok.P, Kok.N, sähkönjohtokyky, Fe, virtaama, näytesyvyys sekä kesä−elokuussa PO4-P,
NO3+2-N ja NH4-N.
Näytteet otetaan 1 m:n syvyydeltä tai sitä matalammalta, jos vesisyvyys ei
riitä. Näytteenotto suoritetaan kolmesti vuodessa, painottuen kevään ylivirtaama-, kesän alivirtaama- ja syksyn keskivirtaamakausiin. Kesällä 2018
käynnistynyt ennakkotarkkailu kerryttää vesistötarkkailun havaintopaikoilta
tausta-aineistoa tilanteesta ennen Jouppilankeitaan turvetuotantoa, joten
ennakkotarkkailun tulokset toimivat vertailuaineistona, kun tarkastellaan
Jouppilankeitaan turvetuotannon vesistövaikutuksia.
Pöly-, melu- ja pohjavesitarkkailu
Aistinvaraista havainnointia voidaan pitää perusmenetelmänä, jota toteutetaan selvitysmenettelyn mukaisesti. Mikäli selvitysmenettely antaa aihetta,
niin tehdään mittauksia erikseen laadittavan, valvovalla viranomaisella hyväksytettävän mittaussuunnitelman mukaisesti.
Tuotannosta mahdollisesti aiheutuvien pöly- ja meluhaittojen selvittämiseksi
luvan saaja lähettää sellaisille maanomistajille, joiden asuinrakennukset sijaitsevat 500 metriä lähempänä tuotantoaluetta, turvetuotannon aloittamisen
aikaan, toukokuun loppuun mennessä kirjeen, jossa asianosaisille annetaan
toimintaohjeet ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot mahdollisten pöly- ja meluhaittojen ilmoittamiseksi. Asianosaisia pyydetään säilyttämään kirje. Haittailmoitus kehotetaan tekemään heti haitan havaitsemisen jälkeen, jotta se voidaan tarkastaa mahdollisimman pian. Haittailmoitus sisältää ainakin haitan
laadun, haittakohteen, haitan tapahtuma-ajankohdan ja keston sekä ilmoituksen tekijän yhteystiedot. Ilmoitusten tai omien havaintojen perusteella luvan saaja tarkastaa mahdollisen haitan, pyrkii sopimaan asian haitankärsijän kanssa ja tekee korjaavat toimenpiteet toiminnassa. Mikäli haitta korjaavista toimenpiteistä huolimatta toistuu tai ilmenee muita syitä, selvitetään
asiaa tarvittaessa mittauksilla käyttäen standardoituja menetelmiä. Haittailmoitukset ja niiden perusteella tehdyt tai suunnitellut toimenpiteet ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle häiriöilmoituksena.
Hankealueen lähistöllä käytössä olevien kaivojen (2 kpl) vedenpinnankorkeutta seurataan vuosittaisella pinnankorkeusmittauksella. Mittaus tehdään
syyskesällä.
Kalataloustarkkailu
Hakija on esittänyt, että kalataloustarkkailu toteutetaan osana Karvianjoen
vesistöalueen yhteistarkkailua. Yhteistarkkailu toteutetaan kolmen vuoden
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välein. Tarkkailussa ovat mukana alueen kunnalliset jätevedenpuhdistamot
sekä teollisuutta ja turvetuotantoa ympäristölupapäätöksissä asetettujen
tarkkailuvelvoitteiden perusteella. Tarkkailumenetelminä ovat olleet kalaston koostumusta selvittävät sähkö- ja verkkokoekalastukset sekä kalastusta,
saaliita ja kalastusta haittaavia tekijöitä kartoittava kalastustiedustelu.
Vahinkoja estävät toimenpiteet
Kalatalousmaksu
Purkuvesistön nykyinen tila, vesistön paikallinen kalataloudellinen arvo ja
alueen muu turvetuotanto kokonaisuudessaan huomioiden Jouppilankeitaan kuormituksen kalataloudelliset haittavaikutukset arvioidaan sen tasoisiksi, että ne ylittävät kompensaatiotoimia edellyttävän vaikutustason. Kalataloudelliset haitat voidaan estää vuosittain suoritettavan kalatalousmaksun
käytöllä hankkeen vaikutusalueilla. Maksusta ¼ voidaan käyttää Kattilajoen
ja ¾ Mustajoen purkusuunnalla aiheutuvien kalataloudellisten haittojen estämiseen.
Turvetuotantoalueille määrätyn vuotuisen kalatalousmaksun suuruus on
viime vuosien ympäristölupapäätöksissä ollut kohteesta ja vesistöstä riippuen yleisesti tasoa 2−3 €/tuotantohehtaari. Jouppilankeitaan kalatalousmaksun suuruudeksi voidaan arvioida 2,5 €/ha eli koko suota (197,3 ha)
kohden laskettuna 490 €/vuosi.
Muut toimenpiteet
Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu alapuoliseen vesistöön kunnostustoimenpiteitä perustavia vaikutuksia. Turpeennostolle ei ole tarpeen asettaa rajoitteita kohtuuttoman pöly- ja melu- tahi terveyshaitan estämiseksi.
Tuotantoalueen kuivatus ja kuivatusvesien johtaminen ei vaikuta pohja- ja
talousveden ottoon.
Korvaukset

Jouppilankeitaan kuormituksen vesistö- ja kalatalousvaikutukset arvioidaan
kokonaisuudessaan sen tasoisiksi, että niistä ei aiheudu tilakohtaisesti korvattavaa vahinkoa.

Ympäristöluvan ja vesilain mukaisen oikeuden rauettaminen
Hakija on pyytänyt Jouppilankeitaan turvetuotantoaluetta koskevan LänsiSuomen ympäristölupaviraston 16.7.2008 antaman ympäristölupapäätöksen nro 80/2008/4 ja samalla päätöksellä myönnettyjen vesilain (264/1961)
10 luvun 6 §:n ojaoikeuksien rauettamista. Päätöksen mukaan Vapo Oy:llä
on oikeus johtaa kuivatusvesiä Suomijärven (Karvia) kiinteistöjen Haapasaari RN:o 26:4, Reppola RN:o 26:18 ja Vainio RN:o 26:13 sekä Vuorijärven
(Parkano) kiinteistöjen Äimäkorpi RN:o 23:38 ja Lammintausta RN:o 23:50
sekä Kuivasjärven (Parkano) kiinteistön Vainio RN:o 84:0 mailla kulkeviin
laskuojiin. Vaasan hallinto-oikeus on 10.6.2009 antamallaan päätöksellä nro
09/0317/3 pysyttänyt Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen.
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Korkein hallinto-oikeus on 31.12.2009 antamallaan päätöksellä taltionro
3745 muuttanut Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöstä.
Voimassa oleva ympäristölupa käsittää vain osan uuden hakemuksen mukaisesta tuotantoalasta siitä poikkeavan kuivatus- ja vesienjohtamissuunnitelman mukaisesti. Hakija ei aio toteuttaa voimassa olevan luvan mukaista
hanketta.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemus on annettu tiedoksi kuuluttamalla Karvian kunnassa ja Parkanon
kaupungissa 29.5.–28.6.2019 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille.
Kuulutus sekä keskeisimmät hakemusasiakirjat on julkaistu internetissä
aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa ja kuulutuksen julkaisemisesta on
ilmoitettu 29.5.2019 Ylä-Satakunta -lehdessä.
Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon VarsinaisSuomen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilta sekä Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaisilta,
Karvian kunnalta, Parkanon kaupungilta sekä Karvian kunnan ja Parkanon
kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisilta.
Lausunnot
1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että se on antanut
25.8.2017 Jouppilankeitaasta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
mukaisen lausunnon. YVA-lausuntoa tulee noudattaa, jos olosuhteet tai
suunniteltu toiminta eivät oleellisesti poikkea YVA:ssa esitetystä.
Kaavoitus
Alueen lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon maakuntakaavoitus. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on saanut lainvoiman syyskuussa
2019 ja siinä on yleismääräys turvetuotannolle. Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 osa alueesta on karttatarkastelun perusteella osoitettu
merkinnällä EO5. "Merkinnällä EO5 osoitetaan merkittäviä turvetuotannossa olevia tai turpeenottoon soveltuvia alueita, joilla ottamisen edellytykset soiden luonnonarvojen säilymisen ja muun käytön kannalta on
selvitetty. Turpeenoton laajuus ja sijainti alueella määräytyy tuotantoaluekohtaisen suunnittelun perusteella. Suunnittelumääräys: Alueen
käyttöä suunniteltaessa on huomioitava luonnonsuojelulain 65 ja 66
§:ien säädökset. Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa,
ajoittamisessa ja jälkikäytössä on otettava huomioon valuma-alueen turvetuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja valuma-alueiden kokonaiskuormitus ja arkeologisen kulttuuriperinnön selvitystarve. Tarpeen
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vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden määrää on rajoitettava niin, että vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa."
Osa alueesta on osoitettu 2011 vahvistetussa maakuntakaavassa EO3
-alueena. Maakuntakaavan määräykseen mukaan tällä merkinnällä
osoitetaan merkittävät turvetuotantoalueet ja suunnittelumääräyksenä
on, että "alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ien säädökset". Aluetta koskee vesien tilaa koskeva
yleismääräys: "Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää. Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin."
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2:ssa on samoin koko aluetta koskeva turvetuotannon yleismääräys: "Turvetuotannon alueita suunniteltaessa on otettava huomioon valuma-alueen turvetuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja valuma-alueen kokonaiskuormitus sekä alueelle
kohdistuvien vesienhoitosuunnittelemien ja toimenpideohjelmien tavoitteet. Tarpeen vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden lukumäärää ja pinta-alaa on rajoitettava niin, että vesien tilaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. Lisäksi turvetuotantoalueen käytön suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan vaikutukset liikenteeseen, luonnon- ja kulttuuriympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön arvoihin
sekä vältettävä näille aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Turpeenottoon
soveltuvan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turpeenottoalue on rajattava riittävän etäälle läheisestä vakituisesta ja loma-asutuksesta niin, että vältytään turpeenoton haitallisilta, ihmisiin kohdistuvilta
melu- ja pölyvaikutuksilta.”
Suunnittelumääräyksissä mainitusti turvetuotantoalueiden lukumäärää
ja pinta-alaa pitää tarkastella sen valossa, mikä on kestävää vesistö- ja
muiden vaikutusten kannalta. Nyt lausunnolla olevassa tapauksessakin
tulee näin ollen varmistua siitä, että turvetuotanto hankealueella on kestävää vesistön ja muun luonnonympäristön kannalta.
Luonnonsuojelu
ELY-keskus on YVA-lausunnossaan edellyttänyt, että turvetuotantoalueesta tulee rajata pois kokonaan alueet, jotka ovat suurimmalta osin ojittamattomia ja lähellä luonnontilaa.
Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 6 luvun 44 §:n mukaan turvetuotanto voidaan ympäristönsuojelulain 13 §:n 4 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin estämättä sijoittaa suolle, jonka luonnontila on
ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Jouppilankeitaan eteläosat eivät täytä suon luonnontilan muutoskriteerejä: suon vesitalous ei ole
muuttunut peruuttamattomasti, suon vedenpinnan taso ei kauttaaltaan
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ole alentunut, suon kasvillisuus ei ole muuttunut kauttaaltaan ja suoaltailla on laajoja ojittamattomia osia. Jouppilankeitaan ja Alkkiannevan
eteläosan metsäojitukset eivät ole muuttaneet eteläisten suoaltaiden vesitaloutta, suot ovat varsin luonnontilaisen kaltaisia.
Ympäristönsuojelulain 13 §:n 3 momentin mukaan pykälää ei sovelleta,
jos 1 momentissa tarkoitetut luontoarvot on otettu huomioon lainvoimaisessa maakuntakaavassa tai lainvoimaisessa, oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa ja toiminta sijoittuu mainitussa kaavassa sille varatulle
alueelle. Jouppilankeitaan luonnontilaiset eteläosan alueet kuitenkin
otettiin Satakunnan maakuntakaavaan turvetuotantoalueeksi EO3 silloisten kriteerien perusteella, mutta tilanne on muuttunut ja alueen luontoarvoista on saatu lisätietoa. Vaikutuksia mm. Karvianjoen kosket -Natura-alueen luontotyyppeihin ja raakkuun (turvetuotannon ja ojitusten
sekä muun maankäytön yhteisvaikutukset) ei ole ollut tiedossa. Luonnontilaisille osille ei yleisesti tulisi sijoittaa turvetuotantoa vaan ne tulisi
säästää luonnontilaisina. Satakunnan pohjoisosissa on havaittu viime aikoina uhanalaista ja erityisesti suojeltavaa suovenhokasta (Nola karelica), joka tulisi kartoittaa Jouppilankeitaan alueelta luonnontilaisten tai
lähes luonnontilaisten osien osalta samoin kuin tarkastaa erityisesti suojeltavan nummirahkasammalen (Sphagnum molle) esiintyminen.
Linnustoselvityksessä havaittiin 11 eri suojelukategorioissa mainittua lajia. Suomen kansallisessa uhanalaisluokituksessa hiirihaukka kuuluu
vaarantuneisiin VU lajeihin, lisäksi havaittiin 4 silmälläpidettäväksi luokiteltua lajia. Jouppilankeitaan lajeista metso, pyy, teeri, niittykirvinen, hiirihaukka, liro, kapustarinta ja laulujoutsen kuuluvat Euroopan Unionin
lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Jouppilankeitaan lajeista metso, teeri,
liro, valkoviklo, laulujoutsen ja pikkukuovi kuuluvat Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeihin. Liro kuuluu keskiboreaalisen
Pohjanmaan vyöhykkeellä alueellisesti uhanalaisiin RT lajeihin. Lisäksi
lupaprosessin edetessä on tullut esille tietoja, joiden mukaan alueella
esiintyy riekkoa, jota ei linnustoselvityksen kartoituksissa havaittu.
Riekko luokitellaan Suomessa vaarantuneeksi uhanalaiseksi (VU). Riekon mahdollinen esiintyminen hankealueella on selkeä luonnonsuojelulaista johtuva este ympäristöluvan myöntämiselle.
Sitä, että Jouppilankeitaan ympäristöstä saattaa löytyä suolinnustolle
sopivaa korvaavaa elinympäristöä, ei ole näytetty toteen. Tällainen perustelu ei voi olla perusteena alueen arvokkaan ja osittain uhanalaisen
suolinnuston hävittämiselle.
Vesistövaikutukset
Hankealue sijaitsee Karvianjoen vesistöalueella (36) ja siellä Mustajoen
valuma-alueella (36.047) ja Kattilajoen vesistöalueella (36.084). Hankealue muodostuu yhdestä yhtenäisestä alueesta, jonka pinta-ala on 197,3
ha. Tuotannon arvioidaan päättyvän noin vuonna 2065.
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Vesienkäsittelynä on ojittamattomalle suolle perustettavat kaksi ympärivuotista pintavalutuskenttää, joilta vedet johdetaan 48,2 ha:n alalta kohti
Suomijärveä (laskuoja 1) ja 149,1 ha:n alalta kohti Karvianjärveä (laskuoja 2). Tuotantovaiheessa Jouppilankeitaan turvetuotannon bruttokuormitus vesistöön on arviolta noin 4 166 kg/a kiintoainetta, 30 kg/a
fosforia ja 1 221 kg/a typpeä Länsi-Suomen alueen pintavalutuskentällisten (ojittamaton) turvetuotantoalueiden keskimääräisten kuormitusten
perusteella arvioituna. Suomijärven suuntaan tuotantovaiheen päästöt
(brutto) ovat vuositasolla arviolta noin 972 kg/a kiintoainetta, 7 kg/a fosforia, 296 kg/a typpeä ja CODMn-kuorma on noin 8 708 kg/a. MustajoenKarvianjärven suuntaan tuotantovaiheen päästöt (brutto) ovat vuositasolla arviolta noin 3 007 kg/a kiintoainetta, 31 kg/a fosforia, 1 107 kg/a
typpeä ja CODMn kuorma on noin 26 938 kg/a.
Näihin hakijan esittämiin lukuihin turvetuotantoalueiden kuormituksista
liittyy merkittäviä epävarmuuksia, jotka aliarvioivat turvetuotannon vesistövaikutuksia. Esimerkiksi kiintoaineen määrän arviointi ominaiskuormituslaskelmissa sekä vesistötarkkailuissa perustuu määritysmenetelmään, jonka on todettu aliarvioivan valumavesien todellista kiintoainepitoisuutta. ELY-keskuksen tekemän vertailun mukaan 0,4 μm:n suodatuksella analysoitu kiintoainepitoisuus oli keskimäärin 86 %
suurempi kuin vanhalla 1,2 μm:n suodatuksella tehty.
Läntisen lohkon alapuolisten vesistöjen tila ja kuormituksen vaikutukset
Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen läntisemmät lohkot, yhteensä
149,1 hehtaarin alueelta, johtavat vetensä noin 2,5 kilometrin pituista
laskuojaa pitkin Mustalammiin. Mustalammista vedet laskevat purkuojan
ja Mustajoen kautta Karvianjärveen ja Karvianjokeen.
Mustajoki on erittäin kuormittunut vesistö ja vedenlaadun vaihtelut ovat
hyvin suuria eri kohdissa jokea. Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelman mukaan alueen luokitellut joet kuuluvat pintavesityypiltään turvemaiden jokiin ja valuma-alueensa koon perusteella Mustajoki vastaa
pienten turvemaiden pintavesityyppiä. Mustajoen tarkkailutulosten perusteella vuosien 2012–2017 pintaveden keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus (446 μg/l) ja kokonaistyppipitoisuus (3 716 μg/l) vastaavat
huonoa ekologista luokkaa. Ravinnepitoisuudet ovat nousseet edellisestä luokittelukaudesta noin 30 %. Ekologisesti hyvässä tilassa olevassa pienessä turvemaiden joessa pintaveden keskimääräisen kokonaisfosforipitoisuuden pitäisi olla enintään 40 μg/l ja typpipitoisuuden
enintään 900 μg/l. Mustajoen valuma-alueella oli vuoden 2019 alussa
yhteensä 170 hehtaaria (3,4 %) turvetuotannossa, josta 64 hehtaaria oli
pieniä, alle 10 hehtaarin turvetuotantoalueita. Turvetuotannossa vuoden
alusta tapahtuneet poistumat ja Jouppilankeitaalla suunniteltu turvetuotannon aloittaminen huomioiden, tulisi valuma-alueesta olemaan jatkossa 5,3 % turvetuotannon piirissä.
Karvianjoen ekologinen luokka on tyydyttävä. Karvianjärven ekologinen
tila on vuosien 2012–2017 seuranta-aineiston perusteella välttävä.
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Järven biologinen luokka on tyydyttävä, mutta huono fysikaalis-kemiallinen luokka heikentää ekologista tilaa. Myös Karvianjärven alapuolisen
Kirkkojärven vedenlaatu vastaa huonoa fysikaalis-kemiallista luokkaa.
Karvianjärven ja Kirkkojärven pintaveden keskimääräisen kokonaisfosforipitoisuuden tulisi olla enintään 45 μg/l, jotta järvet voitaisiin luokitella
hyvään tilaan. Nyt se on keskimäärin kaksinkertainen, 90 μg/l.
Hakemuksen mukaan ”Mustajoen keskiosa on nykyisellään fosforipitoisuuden suhteen huonossa tilassa ja typpipitoisuuden suhteen tyydyttävässä tilassa. Jouppilankeitaan pitoisuuslisäyksillä lisättynä Mustajoen
keskiosan ekologinen tila ei muutu vaan tila on sama molempien ravinteiden (typpi ja fosfori) suhteen (kuntoonpano ja tuotanto). Mustajoen
alaosa on nykyisellään ja Jouppilankeitaan pitoisuuslisäyksillä lisättynä
ekologisessa tilassa huono. Tila on sama molempien ravinteiden (typpi
ja fosfori) suhteen (kuntoonpano ja tuotanto). Karvianjärvessä fosforin
nykytila ja pitoisuuslisäyksen jälkeinen tila ilmentävät välttävää ekologista tilaa (kuntoonpano ja tuotanto). Typen kohdalla nykytilanne ja tilanne lisäyksen jälkeen on tyydyttävä (kuntoonpano ja tuotanto). Ekologisessa tilassa ei täten ole odotettavissa muutoksia Jouppilankeitaan
hankealueen toiminnan myötä.”
Itäisen lohkon alapuolisten vesistöjen tila ja kuormituksen vaikutukset
Jouppilankeitaan kuivatusvesistä kolmasosa (48,2 hehtaarin alueelta)
laskee noin neljän kilometrin pituisen metsäojan ja viiden kilometrin pituisen Kattilajoen kautta Suomijärveen. Kattilajoki vastaa ominaisuuksiltaan Mustajoen tavoin pieniä turvemaiden jokia. Kattilajoen tarkkailutulosten perusteella ravinnepitoisuuksien keskiarvot olivat 93 μg/l kokonaisfosforia, 1 061 μg/l kokonaistyppeä ja 7,2 mg/l kiintoainetta vuosina
2000–2019. Pienessä turvemaiden joessa tämä vastaisi välttävää ekologista luokkaa. Kattilajoen valuma-alueesta olisi Jouppilankeitaan turvetuotannon aloittamisen myötä noin 80 hehtaaria (2,5 %) turvetuotannon piirissä.
Suomijärvi kuuluu pintavesityypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin,
joka on mataloitunut vesistöjärjestelyn ja voimakkaan sedimentaation
myötä. Suomijärvi on luokiteltu kolmannella suunnittelukaudella välttäväksi. Suomijärvestä alkava Suomijoki kuuluu pintavesityypiltään keskisuuriin turvemaiden jokiin. Suomijoki luokiteltiin vuosina 2012–2017 ravinnepitoisuuksien perusteella välttäväksi. Kokonaisfosforipitoisuus oli
keskimäärin 71 μg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1 032 μg/l. Pitoisuudet olivat samalla tasolla myös edellisellä luokittelukaudella vuosina 2006–
2012. Hyvässä ekologisessa tilassa Suomijoen keskimääräisen fosforipitoisuuden tulisi olla enintään 40 μg/l ja typpipitoisuuden enintään 900
μg/l.
Hakemuksen mukaan ” (Itäisen lohkon) laskuojan kaikissa alapuolisissa
vesistönosissa fosforipitoisuus nykytilassa ja laskennallisella Jouppilankeitaan pitoisuuslisäyksellä lisättynä ilmentää molemmissa tilanteissa
(kuntoonpano ja tuotanto) ekologiselta tilalta huonoa vedentilaa. Täten
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fosforipitoisuuden perusteella luokittelussa ei tapahdu muutosta. Typen
suhteen kaikki vesistönosat ovat tilassa tyydyttävä niin nykytilassa kuin
Jouppilankeitaan laskennallisella pitoisuuslisäyksellä lisättynä (kuntoonpano ja tuotanto). Typen osalta tilanne ei myöskään siis muutu ekologisessa luokittelussa.”
Vesienhoito ja luvan myöntämisen edellytykset
Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että vesimuodostumien tila ei
heikkene ja ekologinen tila on vähintään hyvä viimeistään vuonna 2027.
EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13) vuonna 2015, että
vesipuitedirektiivin vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti
sitovia. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen
vesienhoitosuunnitelman (VHS) mukaan turvetuotanto ei saa huonontaa
vaikutusalueensa vesistöjen tilaa eikä vaarantaa hyvän tilan saavuttamista niissä. Ensiarvoisen tärkeää on tällöin varmistaa alapuolisten vesistöjen tilatavoitteiden saavuttaminen. Kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon myös toiminnan pitkäkestoinen luonne. Tässä on haettu
lupaa vuoteen 2065 eli 45 vuoden ajaksi.
Hakija myöntää itsekin, että turvetuotannosta johtuva ravinnekuormitus
heikentää alapuolisten vesistöjen tilaa. Hakemuksen taulukoista 36 ja 37
nimittäin ilmenee, että molempien Jouppilankeitaan laskuojien alapuolisten vesistöjen veden ravinne- ja kiintoainepitoisuudet nousevat, jos
uusi turvetuotantoalue otetaan käyttöön. Purkuvesistöjen ekologinen tila
on jo nyt huono tai välttävä ja niiden tila uuden kuormituksen seurauksena kiistatta heikkenee entisestään.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan hakemuksen mukainen turvetuotantotoiminta vaarantaa merkittävästi Kattilajoen ja Mustajoen sekä niiden alapuolisten vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamisen. Tällöin ei vesienhoidon perusteella ole olemassa ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä.
Vesistötarkkailu
Toiminnanharjoittaja esittää vesistötarkkailua tehtäväksi kahdella tuotantoalueen alapuolisella havaintoasemalla Rihkaanpurossa ja Mustalammissa. Jos hanke ei olisi näin pahasti ristiriidassa vesienhoitolain
kanssa ja sille olisi luvan myöntämisedellytys, niin vesistötarkkailu olisi
tehtävä toisin. Läheiseltä luonnontilaiselta Alkkiannevalta purkautuvaa
vettä tulisi käyttää vertailukohtana turvetuotannon vesistövaikutusten arvioimisessa. Kiintoainemäärityksessä tulisi käyttää 0,4 μm suodatusta.
Toiminnanharjoittajan olisi silloin esitettävä näillä lisäyksillä täydennetty
vesistötarkkailusuunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.
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Pöly ja melu
Karttatarkasteluna Jouppilankeitaan läheisyydessä alle 500 metrin sisällä sijaitsee rakennuksia alueen etelälaidalla. Uutta turvetuotantoa ei
tule sallia alle 500 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.
2) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue on todennut, että tuotantoalueen pintaala on yhteensä 197,3 hehtaaria, josta noin yksi hehtaari sijoittuu Parkanon kaupungin alueelle. Kuivatusvedet johdetaan Satakunnan alueelle
Mustajoen valuma-alueelle (36.047) sekä Kattilajoen valuma-alueelle
(36.084). Tässä lausunnossaan Pirkanmaan ELY-keskus ottaa kantaa
Pirkanmaan alueelta tehtyihin selvityksiin sekä vaikutuksiin, jotka kohdistuvat Parkanon kaupungin alueelle.
Luontovaikutukset
Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa Pirkanmaan alueen luontovaikutusten arvioinnista. Hankkeen kasvillisuusselvityksen
mukaan Pirkanmaan puoleisella hankealueella kasvillisuustyyppi on
muuttumaa (Keidasräme muuttuma, KeRmu) eikä ko. alueelta ole tiedossa luontodirektiivin liitteen IVa -lajien lisääntymis- ja/tai levähdyspaikkoja. Hankkeen linnustoselvityksen mukaan suoalueen eteläisissä
osissa, myös Pirkanmaan puolella on avosuota, joka soveltuu erilaisten
suolintujen, kuten liron (NT= silmälläpidettävä), kapustarinnan, valkoviklon (NT) sekä niittykirvisen elinympäristöksi. Hakemuksen mukainen turvetuotanto voi heikentää suojelullisesti merkittävien lintulajien pesintämahdollisuuksia myös Pirkanmaan puolella.
Pöly ja melu
Lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat 500−600 metrin etäisyydellä tuotantoalueen etelä-, kaakkois- ja luoteispuolella. Asutuksen ja tuotantoalueen välissä on pääosin suo- tai metsämaata lukuun ottamatta itäpuolella sijaitsevaa kiinteistöä, missä tuotantoalueen ja kiinteistön välillä on
suurimmaksi osaksi peltoa. Suojaisan puustovyöhykkeen puuttuessa
voivat pölyvaikutukset olla suotuisissa olosuhteissa merkittäviä ko. kiinteistöllä. Luvassa tulee edellyttää mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia koneita, laitteita ja työmenetelmiä. Tarvittaessa tulee määrätä
tuotannon tuulirajoituksia. Lähimpien kiinteistöjen ja tuotantoalueen välillä tulee säilyttää puustoinen suojavyöhyke.
3) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomainen on todennut, että hakemusasiakirjoissa arvioidaan, että Jouppilankeitaan kuivatusvesien vaikutukset vesistön laatuun
ja vaikutusalueen kalastoon ovat vähäisiä ja kohdistuvat pääasiassa
purkureitin alkuosiin. Sedimentaatiota varmasti tapahtuukin varsinkin
Suomijärvessä ja Mustalammissa, mutta varsinkin tulvavirtaamat huuhtovat kiintoainetta mukanaan jokiuomista mutta myös em. altaista, jolloin
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kiintoainetta kulkeutuu alaspäin vesistöjä pitkin aina Karvianjoen uomaan ja siitä eteenpäin.
Kattilajoki, Suomijärvi, Suomijoki ja Mustajoki ovat reheviä turvetuotannon voimakkaasti kuormittamia vesistöjä. Näiden vesialueiden kalataloudellinen arvo on alentunut, mihin turvetuotanto on keskeisesti vaikuttava tekijä. Karvianjärvi puolestaan on varsin rehevöitynyt sekä kalatiheyden että verkkokoekalastuksen yksikkösaalistietojen perusteella.
Vuoden 2014 kalastotarkkailuraportissa arvioidaan, että kalakanta on
muodostunut epänormaalin tiheäksi ihmistoiminnan vaikutuksesta. Järven kilomääräinen koekalastussaalis oli suuri ja saaliin biomassasta
noin 60 % oli särkikaloja. Karvianjärven veden laatua ja kalataloudellista
tilaa on pyritty parantamaan hoitokalastuksen avulla; lisäkuormitusta järveen ei pidä enää johtaa.
Alempana Karvianjoella lisäkuormitus puolestaan heikentäisi virtakutuisten kalojen lisääntymismahdollisuuksia ja vaikuttaisi joen kalatalouden
hyväksi tehtävän työn onnistumisen mahdollisuuksiin. Kiintoaine likaa
joen soraikkoja ja siten heikentää niiden laatua virtakutuisten kalojen lisääntymisalueena. Erityisesti haitankärsijänä on Karvianjoen oma erittäin arvokas taimenkanta. Muun muassa kalataloudellisen velvoitetarkkailun tulokset osoittavat, että taimenen poikastuotannossa ei ole kunnostuksista huolimatta tapahtunut merkittävää parannusta Karvianjoen
pääuoman koskialueilla.
Uusi turvetuotantoalue aiheuttaa uutta ravinne- ja kiintoainekuormitusta
jo entuudestaan kovin kuormitettuihin vesiin. Turvetuotannon aiheuttama kuormitus on nykyisellään liian suuri vastaanottavien vesistöjen volyymiin ja tilaan nähden. Lisäkuormitus aiheuttaisi myös sen, että alueen
vesien on entistä vaikeampi saavuttaa vesienhoidon tavoitteita eli pääsyä hyvään ekologiseen tilaan. Näistä syistä johtuen emme puolla luvan
myöntämistä hankkeelle.
Mikäli Jouppilankeitaan turvetuotannolle kuitenkin myönnetään lupa,
päästöjä tulee tarkkailla niin, että toiminnan todelliset päästöt ja kuormitusvaikutukset käyvät ilmi. Virtaamamittausten on oltava jatkuvatoimisia
ja näytteenoton niin tiheää ja luotettavaa, että myös huippuvirtaamien ja
ylivalumien aikaiset kuormituspiikit ovat mukana tuloskertymässä ja että
tulosten perusteella lasketut kuormitusarviot ovat todellisella tasolla.
Veden kulku turvetuotantoalueelta ja sieltä pois tulee järjestää siten, että
vesiä ei karkaa tulvallakaan laskuvesistöön muuten kuin hallitusti mittausaseman kautta. Jos ilmaston ääritilanteet edelleen yleistyvät ja rankkasateita ja tulvia esiintyy yhä useammin, on tärkeää, että vesistökuormitusta pystytään niissäkin tilanteissa hillitsemään.
Jouppilankeitaan tuotantoalueen aiheuttamien kalataloudellisten vahinkojen estämistä ja vähentämistä varten hakijalle tulee määrätä kalatalousmaksu, jonka suuruudeksi esitetään 2 500 euroa vuodessa. ELYkeskus käyttää maksun Karvianjärven hoitokalastuksiin, jokiuomien
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elinympäristökunnostuksiin ja mahdollisesti myös taimenistutuksiin. Hakijalle tulee lisäksi määrätä kalataloudellinen tarkkailuvelvoite, joka voidaan toteuttaa osana Karvianjoen kalataloudellista yhteistarkkailua.
4) Karvian kunta on todennut, että sillä ei ole lausuttavaa Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupaan ja ympäristöluvan nro
80/2008/4 rauettamiseen.
5) Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on todennut,
että turvepölypäästöjä on estettävä suojavyöhykkeiden ja suojapuuston
käytöllä, tuotantomenetelmän valinnalla sekä sijoittamalla turveaumat ja
turpeen kuljetusreitit mahdollisimman etäälle asutuksesta. Turvetuotannosta ympäristöön aiheutuvan melun määrään on vaikutettava muun
muassa töiden ajoituksella, toiminnassa käytettävien koneiden valinnalla, turveaumojen ja teiden sijoituksella sekä suojavyöhykkeillä. Vesistöjen suojelemiseksi on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Turvetuotanto ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa yleiselle tai yksityiselle
pohjaveden saannille ja pohjaveden laadulle. Turvetuotannosta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja vahingot yleiselle ja yksityiselle vedenhankinnalle on korvattava. Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä
poistettuja laitteita, koneita tai muita esineitä. Turvetuotannon päätyttyä
alue on siistittävä.
6) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on ilmoittanut, että sillä ei ole
asiasta lausuttavaa.
Muistutukset ja mielipiteet
7) Metsähallitus (Rannanjärvi 230-413-33-1) on todennut, että sen kiinteistö kiertää Suomijärven rantakaistaa ympäri järven. Kuten Suomijärven Natura-arviossakin todetaan, Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen
merkittävin Suomijärven Natura-alueeseen kohdistuva vaikutus on vesistökuormitus. Arviossa todetaan myös, että ”Jos maatalouden, metsätalouden tai jonkun muun kuormittajan nykyinen kuormitus kasvaa, niin
kaikkien kuormittajien kasvanut yhteiskuormitus voi aiheuttaa kohtalaisia haitallisia vaikutuksia Suomijärven lintujärvelle”.
Metsähallitus Suomijärven Natura-alueen suurimpana maanhaltijana
edellyttää, että lupaviranomainen huolehtii lupaa arvioidessaan ja luvan
ehtoja määrittäessä, että hankkeesta aiheutuva vesistökuormitus ei aiheuta haitallisia vaikutuksia Suomijärven luontoarvoille.
8) A ja B CC (X) ovat todenneet kiinteistön siirtyneen heidän omistukseensa vuonna 2004. Suunnitelma rakentaa kiinteistö sekä kesä- että
talvikäyttöön alkoi välittömästi. Tiedossa ei ollut mitään kyseisestä turvetuotantohankkeesta. Rakentamissuunnitelma toteutettiin. Kuluneiden
vuosien aikana muistuttajat ovat voineet seurata alueen erittäin rikasta
eläinlajistoa mm. riekkoyhdyskuntaa, perhoslajistoa, ilveksiä, susia, karhuja. Muistuttajat ovat ilmoittaneet aiemmin mielipiteensä ko.
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hankkeesta. Tässä on ainoastaan vakava huomiointi alueen tuhoutuvan
luonnon puolesta.
9) D ja E FF (X) ovat todenneet Jouppilankeitaan turvetuotannon aloittamiseksi tehdyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (Nab Labs Oy
2017) perustuvan puutteelliseen ja osittain virheelliseen tietoon. Muistuttajat omistavat vapaa-ajan asunnon 510 metrin etäisyydeltä Jouppilankeitaan suunnitellulta turvetuotantoalueelta. Suunniteltu turvetuotanto
vaikuttaa suuressa määrin muistuttajien mökin välittömässä läheisyydessä olevan Mustalammin tilaan ja eläimistöön ja vaikuttaa suuresti
muuallekin ympäristöön.
1. Kysely alueen sosiaalisista vaikutuksista tehty rajatulle ryhmälle
Selvityksessä kerrotaan kyselystä, joka toteutettiin huhtikuussa
2016. Muistuttajat eivät ole saaneet kyselyä tai muutakaan informaatiota asiasta. Muistuttajien velikään ei ole saanut kyselyä, vaikka
omistaa maa-alueita sosiaalisten vaikutusten alueelta ja hänen maidensa läpi ollaan laskemassa vesiä Mustalammiin sekä Suomijärveen.
Valtaosa alueen asukkaista on hyvin iäkästä väkeä, heille luonnossa
liikkuminen, monimutkaisiin kyselyihin vastaaminen ja tiedon hankinta internetistä on huomattavan hankalaa, ellei jopa mahdotonta.
Tämän vuoksi vastastausprosentti on varmastikin ollut vähäinen.
Muistuttajien vanhemmat asuvat Jouppilankeitaan vaikutusalueella.
He muistavat saaneensa kyselyn, mutta eivät terveydentilansa
vuoksi ole olleet valmiita ottamaan siihen kantaa.
2. Mustalammin rannassa otetut kuvat antavat paikallisista olosuhteista
vääränlaisen kuvan
Liitekohdassa_4 HAVANNOINTI MUSTALAMMILLA 26.7.2018. on
käyty kuvaamassa vapaa-ajan asuntoja Mustalammilla. Dokumentissa on mm. muistuttajien mökin ympäristössä ja pihamaalla otettuja
kuvia. Kuvat on otettu muistuttajien tietämättä viime kesänä erittäin
helteisenä ja kuivana aikana, jolloin vesi on ollut matalalla ja ruohikko
korkealla. Kosteaan aikaan vesi nousee ajoittain jopa muinaisrantaan asti. Muistuttajilla on olemassa siitä kuva-aineistoa todisteeksi.
Rannassa oleva pömpeli ei onneksi ole talousvesikaivo, vaikka kuvassa niin väitetään. Rannan suokosteikko ei normaalina sadekesänä ole helppokulkuista. Kuvat näyttävät lyhytpolttovälisellä linssillä otetuilta, jolloin etualan välimatkat näyttämään pidemmiltä, kuin
mitä ne oikeasti olisivat. Ilmeisesti kuvilla yritetään todistaa sitä, ettei
turvetuotantoalueelta tulevilla ojilla ole suoraa yhteyttä Mustalammin
vesialueeseen. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä runsaiden sateiden ja
kevättulvien aikaan turvetuotantoalueelta tuleva vesi tulee pääsemään rannan soistuneiden alueiden yli suoraan Mustalammiin.
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3. Tuotantoalueen vaikutusten selvitys Mustalammin tilaan puutteellinen
Selvityksestä puuttuu täysin selvitys turvetuotannon vaikutuksista
Mustalammin tilaan. Mustalammi on ollut rannan tuntumassa asuneiden kertomusten mukaan 1900-luvun alussa kirkasvetinen hiekkarantainen lampi, joka on ihmisen toiminnan seurauksena ajautunut
nykyiseen tilaansa. Jokaisen ympäristössä olevan kosteikon ojittaminen on kuivattanut lampea ja laskenut sen pintaa. Suodattamattomat kuivatusojat ovat kasanneet humus- ja turvepitoisen massan
laskuveden mukana lammen rannoille ja pohjaan. Sama on käynyt
myös Suomijärvelle. Totta on, että turvetuotannon laskuvedet hoidellaan nykyään paremmin, mutta lisääntyvä veden virtaus turvetuotantoalueen kuivattamisen aikaan irrottaa maamassaa matkalla mukaansa ja siten lisää rehevöittävän maa-aineksen kertymistä Suomijärven ja Mustalammin vesistöön, joiden ekologinen tila ei nykyisellään kestä yhtään enempää ravinnekuormitusta. Lisäveden tulo voi
aluksi jopa nostaa veden korkeutta, mutta entä sitten kun Jouppilankeidas on kuivattu ja turpeen nosto aloitettu? Suurin osa Mustalammissa olevasta vedestä tulee juuri Jouppilankeitaasta. Kuivauksen
myötä tyrehtyvä oja on oleva lopullinen kuolinisku Mustalammille.
Muistuttajat eivät halua tätä. Lisäksi mitkään toimenpiteet eivät kykene estämään turpeen leviämistä tuulen mukana.
4. Mustalammin merkitystä virkistyskäyttöön vähätelty
Vaikka vapaa-ajan tontilta ei ole suoraa pääsyä lammen rantaan,
eikä siellä ole uintimahdollisuutta, ei se tarkoita, etteikö Mustalammi
nykyisessä tilassaan olisi muistuttajille merkittävä virkistyspaikka. Eivät he muuten olisi sinne vapaa-ajan asuntoa rakentaneet. Vaikka
mökki näyttää vaatimattomalta, on se tärkeä vapaa-ajan viettopaikka. Muistuttajat ovat hyvin huolissaan Jouppilankeitaan mahdollisen turvetuotannon välillisistä ja välittömistä vaikutuksista mökin
rauhaan ja ympäristöön.
5. Turvetuotannon vaikutusta Mustalammin eliöstöön ei ole huomioitu
Selvityksessä ei ole huomioitu, että Mustalammin alue on eläimistölle tärkeää kosteikkoa, kuten selvityksessä havaittu viitasammakko, ja siellä pesii useita lintulajeja. Näiden pesintä tulee häiriintymään kuivatuksen aikana tulevan vesikuormituksen aikana, sekä
sen jälkeisen kuivettumisen seurauksena. Alueen eläimistö on runsasta. Muistuttajat ovat suunnitelleet lintutornin ja pitkospuiden rakentamista lammen rannan suoalueelle. Juuri sille alueelle, joka on
Liitekohta_4 HAVANNOINTIMUSTALAMMILLA 26.7.2018 kuvassa
18b merkattu vesien arvioiduksi leviämisalueeksi soistuneella rantavyöhykkeellä. Turvetuotantoalueen perustaminen tulee vaarantamaan muistuttajien suunnitelmat.
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6. Meluhaitoissa ei ole otettu huomioon muita ympäröiviä turvetuotantoalueita
Meluhaittaselvitys tehtiin ainoastaan Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen meluhaittojen arvioinnin mukaan. Tilanteessa ei ole otettu
huomioon sitä, että lähellä on jo olemassa oleva Mustakeitaan turvetuotantoalue mökiltä katsottuna toisella puolella. Jo sieltä tuleva
meteli on ajoittain häiritsevää. Nyt kun lasketaan näiden molempien
turvetuotantoalueiden nostometelin yhteisvaikutuksen, niin tulos tulee ylittämään muistuttajien sietokyvyn.
7. Ympäristöhaitat eläimille ja kasveille - monimuotoisuus uhattuna
Selvityksessä on huomioitu vaikutukset ainoastaan turvetuotantoalueella oleviin eläimiin olettaen, että eläimet voivat tarvittaessa siirtyä
muualle. Näin se ei todellisuudessa kuitenkaan ole. Kuten kartoista
näkee, niin suuri osa alueen maastosta on suosta muokattua puupeltoa, enemmän tai vähemmän suomaista muunnosmaata. Luonnontilaista maastoa on vähän ja harvassa. Se, että ympäristössä on
paljon ojitettua muunnosmaata ei ole peruste sille, että sitä voi ojittaa
vielä lisää. Ihmisen toiminta on ajanut luonnon monimuotoisuuden
yksipuoliseksi ja eläimistön sekä kasvikunnan hyvin ahtaalle. Pakolaisena oleville eläimille ei ole olemassa vastaanottokeskuksia. Kukin laji tarvitsee tietyn kokoiset reviirit ja olosuhteet, eikä millekään
alueelle mahdu määräänsä enempää. Lisäksi ne tarvitsevat kulkureittejä luonnontilaisten alueiden välille lisääntymisensä ja geneettisen vaihtelunsa turvaamiseksi. Jouppilankeitaan turvetuotantoalue
tulee katkaisemaan eläimille tärkeän vapaan maaston kulkuväylän
Alkkianvuori - Lylyneva - Jouppilanneva - Tuohisalo – Tiilikivenmäki
- Rihkaankangas.
Muistuttajat marjastavat ja sienestävät alueen metsissä. Metsien ja
suoalueiden ojitus ja kuivattaminen tyrehdyttää marjantuotannon. Ihmisenkin on hyvin vaikea kulkea kaivurilla kaivettujen ojien silpomassa maastossa, joka on keinotekoisesti muokattu puun tai turpeen tuotantoa ajatellen. Meillä ei ole enää varaa jatkaa tätä kehitystä, jos haluamme jatkaa ihmislajina elämistä muiden elinmuotojen
kanssa tällä planeetalla.
8. Turvetuotannon tulevaisuus ja epäekologisuus
Perusteluna suon muuttamiseksi turvetuotantoalueeksi ei riitä, että
sillä ei katsota olevan merkittävää arvoa luontokohteena. Metsä- ja
suoalueiden arvo voidaan määritellä hyvin monelta eri näkökantilta.
Sen sijaan turvetuotannolla ei ole tulevaisuutta. On enää ajan kysymys koska turpeen nostaminen kielletään, sillä meillä ei yksinkertaisesti ole enää varaa tuhota soitamme. Turpeen noston hiilijalanjälki
on aivan liian suuri ja turvetuotannon ympäristöhaitat vaikuttavat aivan liian suurelle alueelle.
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Turvetuotannosta voi esittää isoja henkilötyövuosilukuja, mutta todellisuudessa se työllistää vain muutamaa turpeennostourakoitsijaa.
He joutuvat sitoutumaan hankkeeseen suurella riskillä hankkiessaan
raskasta turpeennostokalustoa. Yrittäjät ovat lisäksi säiden armoilla,
sillä turvetta pystytään nostamaan vain kuivalla säällä ja kesäisin,
mikä tekee työn kannattamisen hyvin epävarmaksi.
10) Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry ja Kankaanpään
seudun luonnonystävät ry ovat vaatineet, että
1. Ympäristölupaa ei tule myöntää, ja
2. Jos ympäristölupa myönnetään, niin ennen sitä on kuitenkin seuraavien vaatimusten täytyttävä:
puuttuvat luontoselvitykset on tehtävä ja jo tehtyjä on täydennettävä
- vesistöön kohdistuvat kuormituslaskelmat on saatava ajan tasalle
- turpeenkaivualueen vesien käsittely on mitoitettava 30−50 vuoden välein toistuvan tulvan perusteella
- laskuojiin on tehtävä biologiset tarkkailupisteet
- vesien käsittelyrakenteiden on oltava sellaiset, että ne estävät
ohijuoksutukset/-virtaamat
- eristysojien aiheuttama kuormitus on myös huomioitava laskelmissa
- ilmaan nousseen ja ympäristöön laskeutuneen turpeen kuormitus on myös huomioitava
- vesinäytteet on otettava tuotannonkin aikana vuosittain vuosisuunnitelman mukaan
- vesistökuormitusta laskettaessa on huomioitava VPD:n tavoitteet
- tuotanto ei saa vaikuttaa Alkiannevan-Lylynnevan Maali-alueen
vesitasapainoon
- kalatalousmaksu on määrättävä
- hakijan on osallistuttava vesistön kunnostuskustannuksiin
- ylijäämäkivet on kasattava alueelle
- jälkikäytöksi on määrättävä kosteikko
Perustelut kohtaan 1:
Karvianjoen vesistö ei kestä enää yhtään lisäkuormaa, humusta ja ravinteita. Vesistöalueen yläpäässä on liikaa turpeenkaivualueita ja sieltä
otetaan liikaa pohjavettä.
Hanke vaarantaa VPD:n tavoitteiden saavuttamista. Vapo Oy vähättelee
edelleen päästöjä vesistöön ja niiden vaikutusta veden laatuun ja vesistön eliöstöön. Kaikki turpeenkaivuluvan hakijat toteavat lisäävänsä päästöjä vain vähän osaltaan, mutta kukaan ei laske mikä on kaikkien kaivualueiden yhteisvaikutus. Otetaan esimerkiksi Karvianjoen yläpään valuma-alueelta Vahokosken kohta, joka sijaitsee lähellä Honkajoen ja
Karvian rajaa. Ensiksi sen pisteen yläpuolella on yli 30
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turpeenkaivualuetta, jotka kaikki osaltaan kuormittavat Karvianjoen vesistöä. Toiseksi pohjaveden (puhtaan veden) nykyinen otto (noin 4 000
m3/d) ja saadut luvat, Lakeuden veden Kantinkankaan ja Kauraharjun
(yht. 4 500 m3/d) sekä Kauhajoen vesihuolto Oy Siniharjun (3 000 m3/d)
pohjaveden ottoluvat vähentävät merkittävästi puhtaan veden määrää
Karvianjoen vesistöalueella varsinkin pääuomassa. Tämä vastaisi koko
alueen puhtaasta pohjavedestä jo noin 33 prosenttia. Tämä taas asettaa
kaikille kuormittajille suuremman päästövähennystavoitteen, jotta VPD:n
veden hyvän tilan tavoite saavutettaisiin edes joskus hamassa tulevaisuudessa.
Hanke muuttaa vesien virtausten voimakkuuksia. Ne aiheuttavat veden
korkeuksien muutoksia, jotka ovat erittäin vahingollista vesistöjen ekologialle.
Edellä mainitut asiat tuottavat erittäin suurta haittaa Karvianjoen endeemiselle taimenelle ja jokihelmisimpukalle. Jos Karvianjoen veden laatu
vielä huononee ja määrät kuivana aikana vähenevät, niin endeemisen
taimenen esiintymiselle Karvianjoen pääuomassa saadaan heittää hyvästit eli taimen ei elä pääuomassa. Tällöin menee hukkaan kaikki se
työ ja raha, joka on tehty ja sijoitettu vuosien saatossa. Samoin saadaan
heittää hyvästit jokihelmisimpukan esiintymiselle Karvianjoen vesistössä
eli se kuolee sukupuuttoon. Karvianjoen vesistö on määritelty valtakunnallisesti ykkösluokan vaelluskalojen kunnostuskohteeksi.
Hanke muuttaa keskiveden korkeutta, mikä on haitallista mm. endeemiselle taimenelle. Luonnontilaiset suot tasaavat vesistön virtaamia. Ilmastonmuutoksen myötä on vaarana, että ravinnehuuhtoumat lisääntyvät ja
tulvariski kasvaa. Ojittamattomat suot ovat valuma-alueilla tärkeitä ravinteiden pidättäjiä ja tulvien tasaajia. Ali- ja alialiveden korkeusjaksot pitenevät ja veden pinta on alempana, mikä on erittäin haitallista endeemiselle taimenelle.
Hanke täyttää humuksella alapuolisen vesistön syvänteitä ja soraikkoja,
joka on erittäin haitallista endeemiselle taimenelle. Alueen vesistössä
esiintyy myös mm. saukko ja euroopanmajava sekä mahdollisesti jokirapu. Hanke vähentää ympäristön viihtyvyyttä. Kasvihuonekaasupäästöt
lisääntyvät. Hiilidioksidi ja metaanipäästöt lisääntyvät. Uusien tutkimusten mukaan turvepohjaisilta ojitetuilta peltoalueilta vapautuu merkittävästi ilokaasua eli dityppioksidia, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Maalaisjärjellä pääteltynä myös ojitetuilta turpeenkaivualueilta
tätä kasvihuonekaasua pääsee merkittävästi ilmaan. Nämä päästöt on
myös huomioitava lupapäätöksissä. Ilokaasun päästöjen vähentämisellä
on merkittävä vaikutus ilmastomuutoksen torjunnassa.
Hakemuksen mukaisen avosuoalueen turpeenkaivun johdosta menetetään luontoarvoja. Alueella esiintyy uhanalaisia sekä lintudirektiivin liite
1:n ja Suomen vastuulajeja linnuista. Linnut eivät voi mennä muualle pesimään. Vaikka alueen lähellä olisikin sopivia elinympäristöjä, niin todennäköisesti siellä on kaikki reviiripaikat varattuna. Kaivu vaarantaa
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luonnontilaisuutta. Satakunnan suoluonto on todellisuudessa hyvin voimakkaasti muuttunut, ojitusprosentti on yli 75 %, eikä ylipäänsä ojittamattomia soita ole juurikaan jäljellä suojelualueiden ulkopuolella. Vielä
jäljellä olevien ojittamattomien soiden ottaminen turveteollisuuden käyttöön vaarantaa pääsääntöisesti entisestään jäljellä olevien soiden verkoston ekologisen kytkeytyneisyyden ja toimivuuden sekä suolajiston
elinolosuhteet. Ojitettua suopinta-alaa on alueella niin runsaasti, että turvetuotanto olisi mahdollista kohdentaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti jo ojitetuille soille. Jäljellä olevat ojittamattomat
suot tulisi ko. syistä jättää luonnontilaan. Haluamme tuoda yleisemmin
esiin, että biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen
sihteeristölle 2009 jätetty maaraportti vahvistaa jo aikaisemmin havaittuja käsityksiä Suomen luonnossa jatkuvista haitallisista muutoksista,
joiden takia asetettuja tavoitteita monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä ei ole saavutettu. Tällaisia muutoksia ovat muun ohella
Etelä-Suomen suoluonnon jatkuva heikentyminen. Syinä suoluonnon tilan heikkenemiseen pidetään suojelualueiden pienuutta, niitä ympäröivien ojitettujen alueiden aiheuttamia muutoksia sekä pirstoutumista eli
luonnollisten yhteyksien katkeamista soiden välillä.
Perustelut kohtaan 2:
Tässäkin kohdassa on voimassa kaikki se mitä on perusteltu kohdassa
1.
Kasvillisuus-, lintu- ja perhoskartoitusta on täydennettävä, koska sitä ei
tehdä siinä ajassa ja vuodenaikana kunnolla. Puuttuvat luontoselvitykset
on tehtävä ennen lupapäätöksen tekemistä. Luontoselvityksistä puuttuu
ainakin lepakkoselvitys, kalastoselvitys, muu hyönteisselvitys ja muu nisäkässelvitys. Selvitykset ovat vanhoja. Uusi uhanalaisluokituskin on ilmestynyt.
Kuormituslaskelmissa käytetyt ominaiskuormitusluvut ovat edelleen aivan liian pienet. Rankasateiden aiheuttamat hetkelliset kiintoainespiikit
ja lumen sulamisesta johtuvan tulvahuipun aiheuttamaa kuormitusta ei
ole huomioitu laskelmissa. Jo Sallantauksen pro gradussa vuodelta
1983 ilmenee, että tutkimusten mukaan ylivirtaamilla on ratkaiseva merkitys arvioitaessa kiintoainespäästöjä. Sama ilmenee vesi- ja ympäristöhallituksen valvontaohje nro 64:ssä vuodelta 1991, jossa todetaan ominaiskuormitusluvuissa, että rankkasateiden aikainen kuormitus on noin
25 kertainen normaalikesään verrattuna. Suomen luonnonsuojeluliitto
paljasti tämän virheellisyyden tiedotustilaisuudessa 4.4.2014. Puheenjohtajan tilaisuudessa esittämässä esityksessä, http://www.sll.fi/ajankohtaista/suurisuomalainenymparistohuijaus.pdf, on lisätietoa. Tässä
tiedotustilaisuudessa Vapon silloinen toimitusjohtaja sanoi, että vesistöpäästöjä ei pitäisi arvioida nykyisellä tavalla keskiarvoihin perustuen.
”Ominaiskuormituslaskenta on väärä”, hän myönsi. Kaikki turpeenkaivualueiden vesistökuormituslaskemat perustuvat tähän ominaisuuskuormitukseen.
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Myös hetkellisten päästöpiikkien, rankkasateiden, aikana on otettava vesinäytteet. Se on tapahduttava heti silloin, kun lähtevä kuormitus on huipussaan. Eristysojien eroosiota ja turvekentiltä niihin lentänyttä kiintoainesta ei ole huomioitu kuormituslaskelmissa. Se on huomioitava laskelmissa. Parempi vaihtoehto on, että eristysojien vedet johdetaan kentän
vesienkäsittelyn kautta, koska tällöin eristysojien vesi puhdistuu edes
osittain. Ilmastomuutoksen aiheuttama sadannan lisäys on huomioitava
kuormituslaskelmissa ja vesien tarpeellisissa virtaamien tasausaltaissa.
Turvekentältä nousuvirtausten mukana ilmaan nousseen ja tuulen mukanaan viemän turpeen sekä sen laskeutuminen vesistöihin ja ympäristöön, joissa aiheuttaa rehevöitymistä, on huomioitava kuormituslaskelmissa.
Pintavaluntakentät eivät toimi talvella, kun niiden kasvillisuus on kuollut.
Lisäksi niiden pinta on jäässä ja jos tällöin niille johdetaan vettä, niin se
virtaa vain läpi puhdistumatta. Kesäisin on pintavaluntakentillä suuri
mahdollisuus muodostua oikovirtauksia, jolloin kenttien puhdistusteho
laskee.
Vesistön kuormitus tulee pikkuhiljaa lisääntymään, kun turvetta kaivetaan syvemmältä, eli vanhempaa turvetta, joka on hienojakoisempaa. Se
liukenee helposti tulvien aikana veteen, josta sitä on erittäin vaikea poistaa ja siten se lisää kuormitusta. Veteen liuennut humus reagoi vedessä
olevan typen kanssa ja tämä reaktio kuluttaa vedessä olevaa happea.
Tämä vähentää kalojen, mm. endeemisen taimenen, elinmahdollisuutta.
Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla jopa happikato.
VPD:ssä Karvianjoen vedenlaadun hyvän tilan saavuttamista on siirretty
vuoteen 2021 ja osin jopa vuoteen 2027. Paine kuormituksen vähentämiseen on erittäin suuri, koska kiintoaineskuormitus on laskettu ja lasketaan edelleen ”päin honkia”. Karvianjoen latvoilla on useita turpeenkaivualueita ja pohjavedenottamoita, joka ovat jo erittäin merkittävästi
pilanneet ja pilaavat tulevaisuudessa koko vesistön vedenlaatua. Lisäksi
ne ovat täyttäneen ko. vesistön syvänteitä, kunttaantuneet eli kovettuneet koskipaikkojen pohjia ja samentaneet vettä sekä rehevöittäneet ko.
vesistöä.
Suunnittelussa on otettava myös huomioon vesistöalueen turvetuotannon yhteisvaikutus. Karvianjoen, pintavesien ekologinen tila on selvästi
heikentynyt ja tilatavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuormituksen
alentamista (Satakunnan pintavesien toimenpideohjelma vuoteen
2021). On selvitettävä vaarantaako suunniteltujen suoalueiden mahdollinen turpeenotto, yhdessä muiden ko. vesistöalueella toimivien ja suunniteltujen uusien turpeenottoalueiden kanssa, vesienhoitosuunnitelmassa ja toimenpideohjelmassa asetetut tavoitteet.
Päästöille on määrättävä raja-arvot ja tavoitearvot eikä mitään vuosikeskiarvoihin perustuvia arvoja. Tämä pistää hakijan panostamaan vesiensuojeluun. Jos maksimiarvot ylitetään, niin hakijalle määrätään jokin
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vesistön kunnostuskohde kunnostettavaksi omaan piikkiin. Kumpaankin
purkuojaan on perustettava biologinen tarkkailupiste vesistön ekologisen ja biologisen tilan seuraamiseksi.
Kalatalousmaksu on määrättävä erittäin korkeaksi erityisesti alueen endeemisen taimenen elinolosuhteiden parantamisen takia. Kun kiintoaineskuormitus on laskettu hurjasti alakanttiin, niin se on myös heikentänyt merkittävästi enemmän kalojen elinolosuhteita kuin on arvioitu, joten
tämä myös aiheuttaa kalatalousmaksun määrittämistarpeen suuruuteen. Näistä syistä sopiva kalatalousmaksu on 5 100 euroa. Vesistössä
on tehtävä koskialueiden kunnostuksia vielä lisää ja suvantopaikoista on
imuruopattava humusta pois, jotta kaloille saadaan alkuperäistä elintilaa
lisää. Näihin kustannuksiin on hakijan myös osallistuttava osuudellaan.
Osuutta laskettaessa on huomioitava edellä mainittu kiintoaineslaskelman huijaus.
Teiden ja aumojen pohjien jälkeen ylimääräisiksi jäävät kivet on kasattava alueelle sopiviksi kasoiksi, esim. kivitaskun pesimäpaikoiksi ja muiden eläinten suojapaikoiksi. Jälkikäytöksi on määrättävä kosteikko.
Tämä tasaa virtaamia vesistössä etenkin kasvihuoneilmiön seurauksena tulevien runsaiden sateiden aikana ja jälkeen. Samalla se puhdistaa alueelta tulevia vesiä. Tämä antaa myös turpeen uusiutua vaikkakin
erittäin hitaasti.

Hakijan vastine

Hakija on vastineessaan katsonut, että hakemusasia voidaan ratkaista käsillä olevien hakemusasiakirjojen perusteella tarvitsematta täydentää hakemusta miltään osin. Hakija esittää, että aluehallintovirasto suorittaisi Jouppilankeitaan ojittamattomilla muuttumia edustavilla osa-alueilla, edustavilla
ojitetuilla osa-alueilla ja pintavalutuskentillä sekä Mustalammin soistuneella
vyöhykkeellä katselmuksen, jonka kohteita voidaan tarvittaessa laajentaa tai
edellä esitetystä supistaa asianosaisten pyynnöistä ja aluehallintoviraston
harkinnan mukaan.
Hakija on uudistanut asiassa aikaisemmin lausumansa ja antanut hakemuksen johdosta annetuista lausunnoista ja muistutuksista seuraavan vastineen.
Karvian kunnanhallitus
Lausunnosta ei ole huomauttamista.
Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta ja Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (soveltuvin osin)
Tuotantosuunnitelmassa on huomioitu asutus siten, että toiminnan ja asutuksen välinen etäisyys on vähintään 500 m. Turveaumat on sijoitettu suunnitelmassa tuota etäisyyttä hieman kauemmaksi alueen pohjoisosalla (lohko
5) ja eteläosalla (lohkot 1 ja 2) huomattavasti etäämmälle (noin 800–1 000
m) asutuksesta. Etäisyydet asutukseen ja väliset maasto-olosuhteet
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ilmenevät hakemuksen liitekohdassa 7 olevasta kartasta. Varsinaisten työmaateiden varteen ei sijoitu asutusta, mutta turpeen kuljetusreittien varteen
käytössä olevilla tiestöillä tavanomaisesti. Toimintaa ei ole kohtuuttoman
pöly- tai meluhaitan estämistarkoituksessa tarpeen rajoittaa erityismääräyksin. Kuivatusvesien puhdistusmenetelmät ovat parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset. Talousvedenottoa koskevat kysymykset on selvitetty hakemukseen. Pohjavesialueita ja ottoa ei ole hankealueen läheisyydessä ja sijoitu vesienjohtamisreiteille. Lausunnossa esitetyt tärkeät näkökohdat ovat
tulleet huomioiduksi hakemuksessa.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue (soveltuvin osin)
Hakijan vaatimukset ja yleisperustelut
Hakemuksen kokonaan tai osittain hylkäämistä tarkoittavat vaatimukset on
hylättävä aiheettomina, koska luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset
täyttyvät ja koska luvan myöntämiselle ei ole luonnonsuojelulaista ja maankäyttö- ja rakennuslaista johtuvaa estettä. Toiminnasta ei aiheudu sellaisia
haitallisia vesistö- ja kalataloudellisia vaikutuksia, jotka voisivat olla esteenä
luvan myöntämiselle. Lausunnoissa yliarvioidaan hankkeen kaikkinaisia vaikutuksia. Jouppilankeidas ja Alkkiannevan eteläosa soveltuvat turvetuotannon sijoituspaikoksi.
Kalatalousmaksun 2 500 euroa vuodessa rahallista arvoa on alennettava,
koska hankkeen vesistö- ja kalataloudelliset vaikutukset eivät ole kalatalouspalvelujen lausunnossa esitetyn suuruiset.
Muutoin lausunnoissa esitetyt vaatimukset ja huomautukset ovat tulleet riittävällä tavalla huomioiduksi hakemuksessa.
Yksityiskohtaiset perustelut
Jouppilankeitaan nykytilan kuormitus vs. tuotantoajan kuormitus, LO1 eli
Suomijärven suunta
Jouppilankeitaan kuormituksesta pienempi osa kohdistuu laskuojan 1 suuntaan. Laskuojan 1 alue on nykyisellään ojitettua suota noin 25,7 ha:n alalta
ja ojittamatonta on noin 22,5 ha. Hieman yli puolet alasta on siis ojitettua.
Nykytilan kuormitus laskuojan 1 suuntaan on ennakkotarkkailun aineiston
perusteella kiintoaineen kohdalla 549 kg/v, fosforin kohdalla 4 kg/v, typen
kohdalla 221 kg/v ja CODMn suhteen 17 542 kg/v. Tuotantovaiheessa Jouppilankeitaan kuormitus laskuojan 1 suuntaan olisi kiintoaineen kohdalla
1 020 kg/v, fosforin kohdalla 8 kg/v, typen kohdalla 299 kg/v ja CODMn kohdalla 8 497 kg/v. Täten merkitsevän tuotantovaiheen mittakaivolla 1 mitattu
kuormitus suhteessa nykytilan mukaiseen kuormitukseen olisi seuraava (ainesmäärien muutos vuositasolla):
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Kiintoaine (tuotantovaihe) 1 020 kg - 549 kg (nykytila) = 471 kg enemmän
vuodessa
Fosfori (tuotantovaihe) 8 kg - 4 kg (nykytila) = 4 kg enemmän vuodessa
Typpi (tuotantovaihe) 299 kg - 221 kg (nykytila) = 78 kg enemmän vuodessa
CODMn (nykytila) 17 542 kg - 8 497 kg (tuotantovaihe) = 9 045 kg vähemmän
vuodessa
Lisämäärät kiintoaineessa ja ravinteissa ovat hyvin vähäiset. 48,2 ha:n tuotantoala muodostaa 0,8 % osuuden Kattilajoen valuma-alueesta joen laskussa Suomijärveen. Jokaisesta 100 litrasta Kattilajoessa tulevaa vettä vain
0,8 l on lähtöisin Jouppilankeitaalta. Suomijärven koko valuma-alueesta tuotantoala muodostaa noin 0,5 % osuuden. Tuolloin jokaisesta järveen tulevasta 100 l:sta vain noin 0,5 l on lähtöisin Jouppilankeitaalta. Koska laimentuminen on tehokasta, eivät pitoisuuslisät jo lähtökohtaisesti voisi olla sanottavat. Koska purkumatka laskuojassa, Rihkaanpurossa ja Kattilajoessa on
noin 7 km, osa kuormituksesta sedimentoituisi tai sitoutuisi purkumatkalle ja
vain osa päätyisi laimentumaan laajaan Suomijärveen.
Jouppilankeitaan laskuojan 1 suuntaan laskevien vesien valuma-alue tulisi
kuormittamaan hankealueen myötä alapuolisia vesistöjä vain jonkin verran
nykytilaa enemmän. Suunnitellun tuotantoalueen valumavedet johdetaan
kuitenkin mitoitukseltaan ylimitoitetulle (ts. parempi puhdistuskapasiteetti)
pintavalutuskentälle, joten alapuoliseen vesistöön kohdistuva kuormitus olisi
todennäköisesti edellä mainittua vähäisempää. Laskuojan 1 suunnan pintavalutuskenttä on pinta-alaltaan 10,5 % sen kokonaisvaluma-alueesta mitoitussuosituksen ollessa 4,5 %. Selvitysten mukaan alue soveltuu hyvin tarkoitukseensa.
Toisin kuin aiemmin on arvioitu, vanhojen metsäojitettujen soiden aiheuttama kuormitus jatkuu niiden nykytilassa, mikä tapahtuisi myös Jouppilankeitaalla nykyisen maankäyttömuodon säilyessä. Ero voi olla jopa kaksinkertainen ojittamattomiin soihin verrattuna. Metsänkasvatuksen ohessa tehtävät kunnostusojitukset niin ikään kasvattavat vesistökuormitusta (Luke
2018, vastineen liitteenä). Täten laskuojan 1 valuma-alueen kuormitus jatkuisi etenkin ojitetun 25,7 ha alalta, vaikka Jouppilankeitaan turvetuotanto
ei toteutuisi. Esimerkiksi uudistamishakkuu ja maanmuokkaus talousmetsässä lisäävät vuositasolla keskimääräistä typpikuormaa 1,3−4,9 kg/ha ja
fosforin kohdalla vastaavat luvut ovat 0,2−0,7 kg/ha. Kuormitus kestää 3−14
vuotta (Luke 2019, vastineen liitteenä). Laskuojan 1 valuma-alueen 25,7
ha:n alalta tämä tarkoittaisi hakkuiden yhteydessä 33−126 kg/v typpikuorman lisäystä ja fosforin kohdalla vastaavasti 5,1−18 kg lisäystä, kun turvetuotannon aiheuttama lisäys olisi typpikuormassa 78 kg/v ja fosforissa 4 kg/v
koko 48,2 ha:n tuotantoalalta.
Lohko 1 ja lohkon 2 itäosa (yht. 48,2 ha) ovat siis kuormituslähde nykyisellään ja olisivat sitä myös vastaisuudessa, eikä alueen kuormitus varsinkaan
metsäojitetulta osa-alueelta ole nykyisellään 0-tasolla (luonnonkuormatasolla) saati lakkaava. Luvan turvetuotannolta epääminen ei tarkoittaisi alueen nykyisen maankäytön päättymistä, vaan päinvastoin sen tämän asian
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aiheuttaman odotusvaiheen jälkeen nykyistä tehokkaampana jatkumista.
Luvan myöntämisen oikeudellisten edellytysten täyttymistä on tarkasteltava
suunnitellun toiminnan pitemmälle kestolle vesistökuormituksessa aiheuttaman muutoksen perusteella, ottamalla rinnan huomioon samaisen alueen
kuormitus nykyisen maankäytön, siinä tapahtuvien muutosten tai tiedossa
olevan muun sijaan tulevan maankäytön mukaan. Liioin hakija ei näe hankkeen ennakkotarkkailujakson antamien tarkasteluperusteiden ja kuormituksen laskentaperusteiden (tarkkailujen tulokset, edustavien kohteiden ominaiskuormitusluvut) mukaan aiheuttavan vesistökuormituksessa sellaista
muutosta haitallisempaan, joka voisi olla luvan myöntämisen esteenä.
Jouppilankeitaan nykytilan kuormitus vs. tuotantoajan kuormitus, LO2 eli
Mustajoen suunta
Jouppilankeitaan kuormituksesta suurempi osa kohdistuu laskuojan 2 suuntaan (Mustalammin, Mustajoen suunta). Laskuojaan 2 kohdistuva alue on
nykyisellään valtaosin metsäojitettua suota (135,6 ha ojitettua tehometsätaloudessa olevaa ja 13,5 ha ojittamatonta).
Nykytilan kuormitus laskuojan 2 suuntaan on ennakkotarkkailun aineiston
perusteella kiintoaineen kohdalla 1 323 kg/v, fosforin kohdalla 41 kg/v, typen
kohdalla 1 030 kg/v ja CODMn suhteen 48 090 kg/v. Tuotantovaiheessa
Jouppilankeitaan kuormitus laskuojan 2 suuntaan olisi kiintoaineen kohdalla
3 156 kg/v, fosforin kohdalla 32 kg/v, typen kohdalla 1 119 kg/v ja CODMn
kohdalla 26 286 kg/v. Täten merkitsevän tuotantovaiheen mittakaivolla 2 mitattu kuormitus suhteessa nykytilaan olisi seuraava (ainesmäärien muutos
vuositasolla):
Kiintoaine (tuotantovaihe) 3 156 kg - 1 323 kg (nykytila) = 1 833 kg enemmän
vuodessa
Fosfori (nykytila) 41 kg - 32 kg (tuotantovaihe) = 9 kg vähemmän vuodessa
Typpi (tuotantovaihe) 1 119 kg - 1 030 kg (nykytila) = 89 kg enemmän vuodessa
CODMn (nykytila) 48 090 kg - 26 286 kg (tuotantovaihe) = 21 804 kg vähemmän vuodessa
Lisämäärä kiintoaineessa ei ole merkittävän suuri, typessä käytännössä
merkityksetön. Tehometsätaloudessa olevan alueen fosforikuormitus on nykyisellään suurempi kuin alueen ollessa turvetuotannossa. Nykyisellään alueen vedet johtuvat metsäojastoissa ja päätyvät johto-ojassa Mustalammiin.
Turvetuotannon aikana käytössä olisivat ns. perustaso ja pintavalutus ojittamattomalla, selvitysten mukaan pintavalutukseen hyvin soveltuvalla suoalueella. Metsätalouden vesiensuojelussa ei käytetä yhtä tehokaita puhdistusmenetelmiä, Jouppilankeitaalla käytännössä ei ollenkaan. Jouppilankeitaan
turvetuotannon kuormituksen minimoimisen tarvetta on tarkasteltava em.
perusteisesti, jolloin tarkastelu on kohdennettava kiintoaineeseen. Noin 1
800 kg/v lisäys, mitä jo sinällään ei voida pitää merkittävänä, on määritetty
mittakaivolle. Aivan eri asia on, kuinka paljon lisäyksestä pääsee alapuolisiin
vesistöihin saakka. Mustalammin muinaisrantaan päättyvän laskuojan pituus on noin 2,7 km. Aivan alaosaa lukuun ottamatta se on alavalla alueella.
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Muinaisrannan edustalla on noin 200 m levyinen soistunut rantavyöhyke,
jolle ojassa tulevat vedet laaja-alaisesti pintavalutuksen omaisesti ympärivuotisesti levittäytyisivät. Hakijan käsityksen mukaan lisämäärästä vain osa
päätyisi Mustalammin matalaan voimakkaasti kasvittuneeseen avovesialueeseen, jossa ei ole sanottavaa veden vaihtuvuutta. Mustalammissa on jo
entuudestaan niin paljon hajoavaa kasvimassaa tuottavaa perustuotantoa,
että Jouppilankeitaan vaikutukset eivät voisi muuttaa tilannetta ainakaan
huonompaan. Kun ryhdytään tarkastelemaan pitoisuuslisäyksiä alemmaksi
eli Mustajokeen ja Karvianjärveen, on huomioitava em. kuormituksen poikkeuksellinen yläpuolisille alueille pidättyminen.
Jouppilankeitaan laskuojan 2 tuotantoala muodostaa noin 3 % osuuden
Mustajoen valuma-alueesta, joen laskussa Karvianjärven eteläosan itärannalle. Koko Karvianjärveen vaikuttavasta alasta tuotantoala muodostaa alle
1 % osuuden, mikä käsityksemme mukaan on lähtökohta tarkasteltaessa
hankkeen vaikutusmahdollisuuksia. Kuten edellä ja jäljempänä on todettu,
merkittäviin vesistöihin ei tässä nimenomaisessa tapauksessa, poikkeuksellista tekijöistä johtuen, saata aiheutua pilaantumista aiheuttavaa kuormitusta. Jouppilankeitaan laskuojan 2 suuntaan laskevien vesien valuma-alue
siis kuormittaa nykytilassaan fosforin ja CODMn kuorman suhteen alapuolisia
vesistöjä enemmän kuin mitä arvioidaan tuotantovaiheen kuormituksen aiheuttavan. Kiintoaineen ja typen suhteen kuormitusvaikutus on sen sijaan
mittakaivon pisteellä kaukana merkittävistä vesistöistä hieman, mutta ei
merkittävästi lisäävä. Kuten edellä todettu, kuormitusvertailu ei sisällä puhdistavan vaikutuksen omaavaa Mustalammin soistunutta rantavyöhykettä,
jonka läpi vedet tullaan johtamaan ennen alapuolisiin vesistönosiin päätymistä. Suiston kasvillisuus on voimakkaasti kiintoainesta pidättävää ja etenkin kasvukaudella kasvillisuus (mm. rahkasammal) sitoo myös veden typpeä. Lisäksi vyöhyke vähentää fosforikuormitusta entisestään. Vyöhykkeellä
on tähänkin saakka ollut em. tavoin puhdistava vaikutus, eikä tuo vaikutus
voi ”kadota” turvetuotannon aikana. Täten Mustalammiin ja edelleen Mustajokeen päätyvän veden pitoisuustaso ja kuormitus tulee olemaan kokonaisuudessaan nykytilaa pienempää.
Toisin kuin aiemmin on arvioitu, vanhojen metsäojitettujen soiden aiheuttama kuormitus jatkuu niiden nykytilassa, mikä tapahtuisi myös Jouppilankeitaalla tehometsätaloudessa olevien laskuojan 2 lohkojen nykyisen maankäyttömuodon säilyessä. Ero voi olla jopa kaksinkertainen ojittamattomiin
soihin verrattuna. Metsänkasvatuksen ohessa tehtävät kunnostusojitukset
niin ikään kasvattavat vesistökuormitusta (Luke 2018, vastineen liitteenä).
Täten laskuoja 2 valuma-alueen kuormitus jatkuisi metsäojitetun 135,6 ha:n
alalta tehometsätalouden suuruisena, vaikka Jouppilankeitaan turvetuotanto ei toteutuisi. Esimerkiksi uudistamishakkuu ja maanmuokkaus talousmetsässä lisäävät vuositasolla keskimääräistä typpikuormaa 1,3−4,9 kg/ha
ja fosforin kohdalla vastaavat luvut ovat 0,2−0,7 kg/ha. Kuormitus kestää
3−14 vuotta (Luke 2019, vastineen liitteenä). Laskuojan 2 valuma-alueen
135,6 ha:n metsäojitetulta tehometsätalousalalta tämä tarkoittaisi hakkuiden
yhteydessä 176−664 kg/v typpikuorman lisäystä ja fosforin kohdalla vastaavasti 27−95 kg lisäystä, kun turvetuotannon aiheuttama lisäys olisi
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typpikuormassa 89 kg/v ja pienentymä fosforikuormassa 9 kg/v koko 149,1
ha:n tuotantoala huomioiden.
Lohkot 3−6 ja lohkon 2 länsiosa (yht. 149,1 ha) ovat siis kuormituslähde nykyisellään ja olisivat sitä myös vastaisuudessa, eikä alueen kuormitus tehometsätaloudessa olevalla osa-alueelta ole nykyisellään 0-tasolla (luonnonkuormatasolla) saati lakkaava. Luvan turvetuotannolta epääminen ei tarkoittaisi alueen nykyisen maankäytön päättymistä, vaan päinvastoin sen tämän
asian aiheuttaman odotusvaiheen jälkeen nykyistä tehokkaampana jatkumista. Luvan myöntämisen oikeudellisten edellytysten täyttymistä on tarkasteltava suunnitellun toiminnan pitemmälle kestolle vesistökuormituksessa
aiheuttaman muutoksen perusteella, ottamalla rinnan huomioon samaisen
alueen kuormitus nykyisen maankäytön, siinä tapahtuvien muutosten tai tiedossa olevan muun sijaan tulevan maankäytön mukaan. Liioin hakija ei näe
hankkeen ennakkotarkkailujakson antamien tarkasteluperusteiden ja kuormituksen laskentaperusteiden (tarkkailujen tulokset, edustavien kohteiden
ominaiskuormitusluvut) mukaan aiheuttavan vesistökuormituksessa sellaista muutosta haitallisempaan, joka voisi olla luvan myöntämisen esteenä.
Mustajoen vedenlaatu vuonna 2019 ja Jouppilankeitaan pitoisuuslisäykset
Mustajoen alajuoksulla Mustakosken paikkeilla sijaitsevalle Mustakosken
Puutarha Oy:lle Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.2.2015 myöntämässä
ympäristöluvassa (päätös nro 51/2015/1, asian dnro ESAVI/30/04.08/2013,
vastineen liitteenä) määrättyjen vesiensuojelullisten toimenpiteiden myötä
puutarhan alapuolisen Mustajoen ja myös Karvianjärven eteläosan vedenlaadun voidaan tulevaisuudessa odottaa paranevan selvästi, koska päätöksen noudattamista ja toimeenpanoa valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Lupa on tullut lainvoimaiseksi 27.3.2015 ja tästä ajankohdasta siirtymäaikaa
määrätyille parannustoimenpiteille on ollut kaksi vuotta, joten niiden on pitänyt tulla toteutetuiksi. Puutarhan jäte- ja valumavesien käsittelyyn on määrätty selkeitä parannuksia (mm. viemäröinti/pienpuhdistamo/suljettu kierto),
joiden myötä Mustajokeen kohdistuva ravinnekuorma tulee vähenemään.
Vielä (syksy 2019) mahdollisesti jo toteutetut toimenpiteet eivät vedenlaadussa kuitenkaan näy. Syksyn 2018 (1 kpl) ja vuoden 2019 (3kpl) näytteiden
perusteella Mustajoen alajuoksulla sijaitsevalla Mustajoki mts-pisteellä kokonaistypen keskipitoisuus oli edelleen korkea (3 033 µg/l) kuten myös kokonaisfosforin keskipitoisuus (460 µg/l). Vastaavasti puutarhan yläpuolisella
Mustajoen vertailupisteellä kokonaistypen pitoisuus oli 1 023 µg/l ja kokonaisfosforin pitoisuus oli 114 µg/l. Eroa pitoisuuksilla on siten edelleen 3−4
kertaluokkaa, mutta kysymys ei ole pysyvästä tilanteesta.
Karvianjärveen johdettavan ravinnekuorman odotetaan kuitenkin edellä
mainitun mukaan vähenevän selvästi. Edellä mainitussa päätöksessä puutarhan vähennysmahdollisuudeksi on selvitysten mukaan arvioitu 1 000
kg/v. Jouppilankeitaan hankealueen Mustajokeen kohdistama ravinnekuorma on lupahakemuksessa todettu vähäiseksi. Täysin mahdollista on,
että sitä ei aiheudu ollenkaan ja että vaikutus on vain laskenta- ja mallinnusperusteinen, joka ei huomioi poikkeuksellisten vaikutuksia estävien tekijöiden merkitystä. Keskivirtaaman aikaan vesistönkohdassa Mustajoki
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laskussa Karvianjärveen, Jouppilankeitaan bruttopitoisuuslisäys on laskennallisesti arvioitu olevan typen kohdalla noin 7 µg/l ja fosforin kohdalla noin
0,2 µg/l. Täten Jouppilankeitaan hankealue ei voisi vaarantaa vesienhoidollisia tavoitteita eikä vaarantaa Mustajoen alaosan tilan kohentumista. Tarkastelua on mahdollista jatkaa alemmaksi purkuvesistöissä huomioimalla
laimentumisen merkitys.
Vesistöjen ekologisen tilan luokittelun muutos kolmannella tarkastelujaksolla
Valtakunnallisessa pintavesien ekologisen tilan luokittelussa on siirrytty luokittelukauteen kolme (3). Tämä luokittelu on tullut voimaan vuonna 2019 ja
luokitteluun perustuvat kartat on julkaistu ympäristöhallinnon verkkopalvelussa. Karttatarkastelun perusteella laskuojan 1 ja laskuojan 2 alapuoliset
järvialtaat, Suomijärvi ja Karvianjärvi, ovat uudella käsillä olevalla luokittelukaudella luokassa välttävä. Suomijärvestä lähtevä Suomijoki on niin ikään
luokassa välttävä ja Karvianjärvestä lähtevä Karvianjoen yläosa on ekologisessa tilaluokassa tyydyttävä. Aiemman luokittelukauden vedenlaadun
luokkarajojen mukaan Suomijärvi oli fosforin suhteen tilaluokassa
huono/välttävä ja typen suhteen luokassa tyydyttävä. Karvianjärvi oli vastaavasti fosforin suhteen luokassa huono/välttävä ja typen suhteen luokassa
tyydyttävä. Kartta ei anna luokitusta Kattilajoelle ja Mustajoelle. Luokittelukauden 3 ohje valmistuu syksyllä 2019 ja se ei ole vielä saatavilla vastineen
kirjoittamisen hetkellä. Täten uudet fysikaalis-kemialliset luokkarajat eivät
ole vielä käytettävissä. Koska hankkeesta ei aiheudu pitoisuuslisiä ekologiselta tilaltaan luokiteltuihin vesistöihin ja toissijaisesti koska lähinnä ”laskennalliset” lisät eivät edellisen kauden luokkarajat huomioiden muuta luokitusta, ei hanke ole vesienhoidon tavoitteiden vastainen.
Yhteysviranomaisen lausunto
Hakemuksessa on selvitetty miten yhteysviranomaisen 25.8.2017 antama
lausunto on huomioitu tai voitu huomioida ympäristölupahakemuksessa.
Huomiointi on suoritettu riittävällä tavalla ja mahdollistaa hakemusasian ratkaisemisen myös sovellettavan vanhan mukaisesti.
Sijoituspaikkakysymys
Hakemukseen sisältyvien kasvillisuus- ja vesitaloudellisten selvitysten mukaan Jouppilankeitaan ja Alkkiannevan eteläosan vesitalous on muuttunut
kauttaaltaan, vedenpinnan taso on alentunut kauttaaltaan ja muutokset
suon kasvillisuudessa ovat selvät. Täten kysymys on YSL 13,4 §:ssä ja sitä
täydentävän asetuksen 44 §:n 2) -kohdassa tarkoitetuista suoalueista (altaista), jolloin turvetuotantoa voidaan 13,1 §:n estämättä sijoittaa alueille.
Lisäksi alueiden eteläosat on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu turvetuotantoaluevaraukseksi jo tuolloin edellytettyjen riittävän tasokkaiden
luontoselvitysten perusteella, jolloin näiden alueiden osalta toissijaisesti sovellettavaksi tulee YSL 13,3 §.
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Luontoselvitykset
Hakemusasiakirjat sisältävät kasvillisuus- ja perhoselvitykset, joiden mukaan nummirahkasammalta (Sphagnum molle) ja suovenhokasta (Nola karelica) ei alueella esiinny. Selvitykset on tehty ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä, eikä Varsinais-Suomen ELY-keskuksella ole tuolloinkaan
ollut niiden johdosta huomauttamista. Hakija ei asian selvitettyyn tilaan nähden pidä selvitysten toistamista tarpeellisena. Se, että toista lajia on tavattu
toisaalla Satakunnan pohjoisosissa, ei anna aihetta tarkastella asiaa toisella
tavalla.
Riekko ja korvaavat alueet linnustolle
LSL 6 luvun 27,1 §:ää ei sovelleta riekkoon, koska riekko on metsästyslain
5 §:ssä tarkoitettu riistaeläin. Luonnonsuojelulaista johtuvaa luvan myöntämisen estettä ei lajin osalta siis ole.
Lähimmät korvaavat suoalueet linnustolle ovat laajat erämaiset Alkkianneva
(pääosa), Lylynneva ja Tunkiosalonneva, joilla on ojittamatonta ja ainakin
lähempänä luonnontilaa olevaa suoalaa runsaasti. Hankealueella ojittamatonta muuttumasuoalaa on vain 36 ha.
Kiintoaineen määritystapa
Kiintoaine on hakemukseen sisältyvissä selvityksissä ja arvioissa sekä tarkkailuraporteissa määritetty ympäristöhallinnon edellyttämällä eli virallisella
mittaustavalla.
Turvetuotannon valuma-alueosuusprosentit
Kuten edellä on lausuttu, Mustajoen suuntaan johdettavan tuotantoalan
kuormitustilanne on poikkeuksellinen johtuen alueelta nykyisin lähtevän
kuormituksen ”poikkeuksellisesta” suuruudesta (kaikki lähtevät ainesmäärät
eivät suurentuisi, osa vain vähäisesti) ja siitä, että kuormitusta jää tehokkaasti kiinni Mustajoen yläpuolisille alueille (pintavalutuskenttä, laskuoja,
Mustalammin soistunut rantavyöhyke). Tämä hälventää valuma-alueosuuden merkitystä.
Laskuojan 1 48,2 ha:n tuotantoala muodostaa n. 0,8 % Kattilajoen valumaalueesta. Kattilajokeen johdetaan kuivatusvesiä Pohjoisnevalta, Suomikeitaalta ja Mustakeitaalta, jotka kaikki ovat vanhoja jo poistumavaiheessa olevia turvetuotantoalueita ja joilla kuivatusvesien puhdistus on joko pintavalutusta tai kemiallista. Vuonna 2019 viime vuosien kokonaispoistuma hakijan alueilla on yhteensä 113,7 ha, mikä on yli kaksinkertainen hakemusalaan
(48,2 ha) verrattuna. Jo ennen vuotta 2005 Mustakeitaalta on poistunut em.
alan lisänä 172,7 ha. Turvetuotantoala ei siis lisäänny Kattilanjoen valumaalueella, koska poistumien korvaamisen on oltava hyväksyttävää. Jouppilankeitaan laskuojan 1 alan kuormitustilanteesta on lausuttu edellä ja myös
se on huomioitava tilannetta tarkastettaessa.
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Luonnontilaiselta Alkkiannevalta purkautuvan veden käyttäminen vertailukohtana ja kiintoainemäärityksen 0,4 ym suodatuksella suorittaminen
Hakijalle ei selviä, mitä tällä lausumalla tarkoitetaan ja mitä sillä haetaan.
Turvetuotannon ympäristönsuojeluohjeessa ja ominaiskuormitusselvityksessä on perusteet, joilla kuormitusarviot oikeuskäytännön mukaan on tehtävä.
Tarkkailut
Tarkkailujen osalta tavanomaisesti asetetut määräykset ovat riittävät.
Metsähallitus
Hakemuksessa on huomioitu muistutuksessa esitetyt vaatimukset ja huomautukset.
A ja B CC
Hakemuksessa on huomioitu muistutuksessa tarkoitetut vaatimukset ja huomautukset. Luvan myöntämiselle ei ole luonnonsuojelulaista johtuvaa estettä. Luvan myöntämisen oikeudelliset edellytykset täyttyvät.
D ja E FF
Tilannetta muistuttajien kohdalla kuvaa vastineeseen liitetty kartta, josta ilmenee muistuttajien mökin sijainti suhteessa hankealueeseen ja viimeksi
mainitun sijainti suhteessa Mustalammiin. Muistuttajien kuulemisessa ei ole
menettelyvirhettä sen enempää ympäristövaikutusten arvioinnin kuin ympäristölupamenettelyn kohdalla, joissa kuulemis- ja selvitysmenettelyt vielä
poikkeavat toisistaan.
Hakemukseen on Mustalammin vastakkaisessa päässä mökillään lomaa
viettäneiden henkilöiden kertomana esitetty tietoa lammin tulva-aikaisesta
veden peittämästä alueesta ja tulvan kestosta, jotka poikkeavat muistutuksessa esitetystä. Lisäksi on oheistettu ilmakuva vaiheesta, jossa lumet ovat
sulaneet. Ottaen huomioon lammin pieni valuma-alue, hakemuksessa esitetty pitänee hyvin paikkansa. Liioin hakemukseen sisällytetty valokuva-aineisto ei ole harhaan johtavaa. Hankkeen vaikutuksia Mustalammin tilaan
on arvioitu siinä määrin kuin se on vain ollut mahdollista. Siinä ei tapahtuisi
havaittavaa muutosta parempaan tai huonompaan. Mustalammilla on merkittävä maisemallinen arvo. Myös linnustoa esiintyy alueella. Etäisyydestä
johtuen lammiin ja sen piirissä olevaan loma-asutukseen ei kohdistu myöskään pöly- tai meluhaittaa. Vesitalouden säilyessä eivät viitasammakon elinja lisääntymisolosuhteet heikkene. Rakentaminen soiselle rantavyöhykkeelle ei esty, koska kovaa pohjaa löytyy rantavyöhykkeellä suopatjan alta.
Muutoin hakija viittaa edellä soveltuvin osin lausumaansa ja katsoo, että
muistutus on aiheeton ja siinä esitetyt vaatimukset hylättävä.
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Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry
Hakija soveltuvin osin viittaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueen kohdalla lausuttuun. Hakemusasiakirjat ovat
kaikilta selvitettäviltä olosuhteilta ja vaikutuksilta sekä arviointeja koskevilta
osin riittävät lupaharkinnan suorittamiseksi ja hakemusasian ratkaisemiseksi. Vesienjohtamis- ja -käsittelysuunnitelmissa ei ole kirjoituksessa tarkoitettuja vajeita. Eristysojissa johtuvien vesien osalta esitetyt vastaavanlaiset vaatimukset on oikeuskäytännössä hylätty. Tarkkailujen ja jälkihoidon
ym. osalta tavanomaisesti asetetut määräykset ovat riittävät. Lupaviranomainen asettaa kalatalousmaksun, jonka rahallisen arvon se säätää riittävän suuruiseksi. Hakemusta vastaan esitetyt vaateet on kaikilta osin hylättävä aiheettomina.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Ympäristöluvan ja ojaoikeuksien raukeaminen
Aluehallintovirasto rauettaa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Vapo
Oy:lle 16.7.2008 myöntämän ympäristöluvan nro 80/2008/4 sellaisena kuin
se on pysytetty Vaasan hallinto-oikeuden 10.6.2009 antamalla päätöksellä
nro 09/0317/3 ja muutettu korkeimman hallinto-oikeuden 31.12.2009 antamalla päätöksellä taltionro 3745 sekä samalla päätöksellä myönnetyn vesilain mukaisen oikeuden johtaa kuivatusvesiä päätöksessä mainittujen kiinteistöjen mailla kulkeviin laskuojiin.
Ympäristöluparatkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Vapo Oy:lle ympäristöluvan Jouppilankeitaan
turvetuotantoon Karvian kunnassa ja Parkanon kaupungissa Karvianjoen
vesistöalueella hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti siten muutettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee. Tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 197,3 ha.
Lupamääräykset
Päästöt vesiin
1. Turvetuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan piirustuksen Vesienjohtaminen MK 1:40 000 mukaisesti vesienkäsittelyrakenteiden jälkeen lohkon 1 ja lohkon 2 itäosan osalta laskuojan 1 kautta Rihkaanpuroon ja lohkon 2 länsiosan sekä lohkojen 3−6 osalta laskuojan 2,
Mustalammin ja Mustalammista lähtevän puron kautta Mustajokeen.
2. Tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan piirustuksen Tuotantoalue- ja vesiensuojelusuunnitelma A3 MK 1:12 000 peruskartta
mukaisesti sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta sekä käsiteltävä ympärivuotisesti pintavalutuskentillä sekä
muutoin hakemussuunnitelmasta ilmenevällä tavalla.
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Pintavalutuskentät on rakennettava siten, että töiden haitalliset vaikutukset
vesistöön jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Pintavalutuskenttiä rakennettaessa ei saa tarpeettomasti vahingoittaa alueen kasvillisuutta. Veden jakautumisesta tasaisesti koko pintavalutuskentälle on huolehdittava. Pintavalutuskenttien reikäputkien ja ojien yksityiskohtaisessa sijoittamisessa on
hyödynnettävä alueelta mittauksin hankittavaa tarkkaa korkeustietoa. Reikäputkien ja ojien paikkoja on tarvittaessa muutettava.
Sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja päisteputket.
Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaissa
on oltava pintapuomit ja purkupään virtaamaa padottava rakenne. Laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien on oltava mitoitusohjeiden mukaisia.
Auma-alueiden ja ojien välissä on oltava suojakaista, joka estää turpeen joutumisen ojiin.
Tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet on johdettava tuotantoalueen ja
vesienkäsittelyrakenteiden ohitse eristysojissa, joissa on oltava lietesyvennykset. Eristysojia kaivettaessa on käytettävä kaivukatkoja ja vedet on johdettava pintavaluntana vesistöön, jos se on mahdollista.
3. Pintavalutuskenttien 1 ja 2 puhdistustehojen on oltava kolmannen toimintavuoden alusta lähtien vähintään seuraava:
Kiintoaine
Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi

50 %
40 %
20 %

Puhdistusteho lasketaan laskeutusaltaan jälkeen ennen pintavalutuskenttää ja sen jälkeen määritettyjen pitoisuuksien vuosikeskiarvoista häiriötilanteet mukaan lukien.
Jos puhdistustehoa ei saavuteta, mutta pintavalutuskentältä lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus on yksittäisellä näytteenottokerralla ollut alle
40 µg/l, kokonaistyppipitoisuus alle 1 200 µg/l tai kiintoainepitoisuus alle 4
mg/l, voi luvan haltija jättää kyseisen parametrin näytteenottokerran tulokset pois puhdistustehon vuosikeskiarvoa laskettaessa.
4. Jos pintavalutuskentillä ei tarkkailun perusteella saavuteta lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia, luvan haltijan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin vesienkäsittelyn parantamiseksi ja ilmoitettava tehtävistä toimenpiteistä kirjallisesti Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Jos lupamääräyksessä 3 asetettuja käsittelyvaatimuksia ei saavuteta seuraavanakaan vuonna, luvan haltijan on toimitettava sitä seuraavan vuoden
helmikuun loppuun mennessä aluehallintovirastolle vesienkäsittelyn tehostamista koskeva suunnitelma, jonka perusteella aluehallintovirasto voi muuttaa tai täsmentää lupaa ja lupamääräyksiä.
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5. Laskeutusaltaiden ja jälkeisten vesienkäsittelyrakenteiden on oltava käytössä ennen sarkaojitusta ja suon pintakerroksen poistamista. Niiden valmistumisesta on ilmoitettava ennen käyttöönottoa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka
eivät vähennä niiden tehoa.
6. Vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa
ja niiden toimivuus on tarkastettava säännöllisesti.
Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset on puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantokauden päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Reuna- ja kokoojaojat ja kivennäismaahan kaivetut ojat on tarkastettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa.
Laskeutusaltaista, lietesyvennyksistä ja ojista poistettava liete on sijoitettava
siten, ettei se pääse vesistöön.
Päästöt ilmaan ja melu
7. Tuotanto ja turpeen varastointi on tehtävä ja ajoitettava siten, että tuotantoalueelta leviää mahdollisimman vähän turvepölyä ympäristöön. Koneiden ja
laitteiden on oltava mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia. Aumoja
ei saa sijoittaa alle 500 metrin etäisyydelle asuinrakennuksista.
Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava siten, ettei kuorma pölyä
häiritsevästi.
8. Alueen kuntoonpanotyöt, turvetuotanto ja varastointi on järjestettävä siten,
että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän melua. Melutaso ei saa ylittää
asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo
22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo
7–22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7.
Varastointi ja jätteet
9. Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän
ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Luvan haltijan on järjestettävä jätehuolto ja jätteen kuljetus asianmukaisesti.
Luvan haltijan on noudatettava hakemukseen sisältyvää kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelmaa.
10. Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Polttoainesäiliöiden on oltava tiiviillä alustalla siten, ettei polttoainetta säilytyksen tai tankkauksen aikana pääse maaperään tai ojiin. Paikallaan pysyvien polttoainesäiliöiden on oltava
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kaksivaippaisia tai valuma-altaalla varustettuja. Polttoainesäiliöissä on oltava ylitäytönestin ja laponestin. Luvan haltijan tulee puhdistaa mahdollisessa vahinkotilanteessa pilaantunut maaperä.
Häiriö- ja poikkeustilanteet
11. Luvan haltijalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan.
12. Toiminnan häiriötilanteista on viipymättä ilmoitettava Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Karvian kunnan ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä järjestettävä niiden
edellyttämä tarkkailu. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjattava ja häiriötekijät poistettava viipymättä.
Poikkeuksellisista vesienjohtamisjärjestelyistä ja niiden edellyttämän tarkkailun järjestämisestä on ennen niihin ryhtymistä ilmoitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Tarkkailut
13. Käyttö- ja päästötarkkailu on toteutettava tämän päätöksen liitteenä 2 olevan
suunnitelman mukaisesti.
Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta, tarkkailun kattavuutta tai aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia.
14. Vesistötarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava
viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tarkkailuun on hakijan esityksen lisäksi sisällytettävä
biologisia laatutekijöitä (esimerkiksi pohjan piilevät ja/tai pohjaeläimistö)
koskeva osio.
Kalataloustarkkailu on tehtävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla ja tarkkailusuunnitelma on toimitettava viranomaisen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Tarkkailut voidaan toteuttaa yhteistarkkailuna yhdessä alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa.
Vesistötarkkailun vuosiraportit on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle sähköisesti luvan valvojan käyttämän tietojärjestelmän kautta ja annettava tiedoksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle sekä Karvian kunnan ja Parkanon kaupungin

54 (63)
ympäristönsuojeluviranomaisille. Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle ja ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Karvian
kunnan ja Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille sekä Karvianjoen kalatalousalueelle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava
niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa.
Tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät sekä analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät.
Kunnossapitovelvoitteet
15. Luvan haltijan on osallistuttava laskuojan kunnossapitoon siltä osin kuin
kunnossapitotarve on aiheutunut turvetuotannon päästöistä.
Kalatalousmaksu
16. Luvan haltijan on maksettava vuosittain 2 500 euroa kalatalousmaksua Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi
vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle
aiheutuvan haitan ehkäisemiseen.
Ensimmäinen maksu on suoritettava kuukauden kuluessa kuntoonpanon
aloittamisesta siltä vuodelta, jona kuntoonpano aloitetaan.
Kuntoonpanon aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaiselle.
Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito
17. Tuotannosta poistettavat alueet on vuosittain ilmoitettava Varsinais-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistettujen alueiden vedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes alueet ovat kasvipeitteisiä, kuitenkin vähintään kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on esitettävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys tuotannosta poistettujen alueiden tilasta ennen vesien
käsittelyn lopettamista. Tämän jälkeen tuotannosta poistettujen alueiden vedet voidaan ohjata vesien käsittelyn ohi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.
Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kalatalousviranomaiselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue on
siistittävä ja tarpeettomat rakenteet poistettava. Vesien käsittelyä ja päästöja vaikutustarkkailua on jatkettava kahden vuoden ajan. Luvan haltijan on
esitettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys alueen tilasta
ja jälkihoitovaiheen tarkkailun tuloksista ennen vesien käsittelyn lopettamista.
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Turvetuotantoalueen ympäristölupa ja luvan haltijalle määrätyt velvoitteet
lakkaavat olemasta voimassa, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
on todennut jälkihoitotoimet tehdyiksi.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä ja erityisestä
syystä kehottaa toimittamaan aluehallintoviraston hyväksyttäväksi toiminnan lopettamista koskeva suunnitelma.

Korvaukset

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön pilaantumisesta johtuvaa
korvattavaa vahinkoa.

Luvan voimassaolo
Lupa on voimassa toistaiseksi.
Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 89 ja 93 §:ssä
säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontaviranomaisen
aloitteesta peruuttaa luvan.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristöluvan ja ojaoikeuksien raukeaminen
Ympäristönsuojelulain 88 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi
päättää, että lupa raukeaa, jos 1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai jos toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta on lopetettu tai 2) toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan
lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan
kuluessa.
Aluehallintovirasto on voinut päättää, että Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 16.7.2008 antama päätös nro 80/2008/4 ja sen yhteydessä myönnetyt oikeudet raukeavat, sillä toimintaa ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa
luvan lainvoimaiseksi tulosta. Ympäristölupa on tullut lainvoimaiseksi
31.12.2009. Toiminnanharjoittaja on lisäksi hakemuksessaan ilmoittanut,
että Jouppilankeitaan tuotantoalueen kuntoonpanotöitä ja toimintaa ei tulla
aloittamaan. Toiminnanharjoittaja on hakenut luvan ja oikeuksien rauettamista.
Luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain
sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Ympäristönsuojelulain 48 §:n 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava
mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.
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Ympäristövaikutusten arviointi
Vapo Oy on 24.2.2017 toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Jouppilankeitaan
turvetuotantohankkeesta. Arvioinnin kohteena oli 236,6 ha:n suuruinen alue.
Ympäristövaikutuksien arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen
lausunto (25.8.2017) on liitetty hakemusasiakirjoihin. Arviointiselostus ja
lausunto on otettu huomioon lupahakemuksessa sekä luvan myöntämisen
edellytyksien harkinnassa.
Luonnontilaisuusluokka
Jouppilankeitaan turvetuotantoalue on uusi tuotantoalue. Alueen luonnontila
on ojitusten vuoksi merkittävästi muuttunut. Jouppilankeitaan pinta-alasta
noin 93 % ja Alkkiannevan eteläosan pinta-alasta noin 90 % on ojitettu. Geologian tutkimuskeskus on arvioinut sekä Jouppilankeitaan että Alkkiannevan
eteläosan luonnontilaisuusluokaksi 1. Näin ollen lupaharkinnassa ei sovelleta turvetuotannon sijoittamista koskevia ympäristönsuojelulain 13 §:n 1–3
momenttien säännöksiä. Tuotantoalueella tai toiminnan vaikutusalueella ei
ole luonnonsuojelulain perusteella erityistä suojelumerkitystä omaavia lajeja
tai luontotyyppejä. Toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä
tarkoitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.
Natura-alueet
Hankealuetta lähin Natura-alue, Raatosulkonneva (FI0336007), sijaitsee lähimmillään noin 3,9 km:n etäisyydellä hankealueen itäpuolella. Noin 4,1
km:n etäisyydellä hankealueen lounaispuolella sijaitsee Rastiaisnevan Natura-alue (FI0200156). Tuotantoalueen ja Natura-alueiden välinen etäisyys,
sekä se, ettei näille alueille johdeta kuivatusvesiä, huomioon ottaen turvetuotanto ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi
alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Jouppilankeitaan hankealueen alapuolisessa vesistössä Karvianjoessa on
Natura-alue Karvianjoen kosket (FI0200130). Hankkeen vähäiset päästöt
sekä tuotantoalueen ja Natura-alueen välinen etäisyys (yli 40 km) huomioon
ottaen turvetuotanto ei merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Hankealueesta lounaaseen, linnuntietä noin 4,5 km:n etäisyydellä, sijaitsee
Suomijärven Natura-alue (FI0200029), joka on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena. Suomijärvi sisältyy myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Jouppilankeitaan tuotantoalueen osalta noin 48 ha:n tuotantoalan kuivatusvedet johdetaan Suomijärven
suuntaan. Tämä muodostaa 0,8 % osuuden Kattilajoen valuma-alueesta
joen laskussa Suomijärveen. Suomijärven koko valuma-alueesta tuotantoala muodostaa noin 0,5 % osuuden. Purkumatka laskuojassa Rihkaanpurossa ja Kattilajoessa on noin 7 km ja osa kuormituksesta sitoutuu purkumatkalle. Lisäksi tuotantoalueen valumavedet johdetaan ojittamattomalle
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pintavalutuskentälle, jonka pinta-ala on 10,5 % sen kokonaisvaluma-alueesta, mitoitussuosituksen ollessa 4,5 %. Aluehallintovirasto arvioi, ettei
Jouppilankeitaan turvetuotanto merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja,
joiden suojelemiseksi Suomijärvi on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Alapuoliset vedet ja vesienhoito
Jouppilankeitaan turvetuotantoalueen puhdistetut kuivatusvedet johdetaan
lohkon 1 ja lohkon 2 itäosan (48,2 ha) osalta laskuojan 1 kautta Rihkaanpuroon ja siitä edelleen reittiä Kattilajoki-Suomijärvi-Suomijoki-Karvianjoki.
Lohkon 2 länsiosan sekä lohkojen 3−6 (149,1 ha) osalta kuivatusvedet johdetaan laskuojan 2 kautta Mustalammiin ja siitä edelleen reittiä MustajokiKarvianjärvi-Karvianjoki. Alapuolinen vesistö kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen Karvianjoen pintavesien toimenpideosa-alueeseen.
Vesienhoidossa Karvianjärvi ja Suomijärvi on luokiteltu välttävään ekologiseen tilaan. Karvianjoen yläosa ja Suomijärvestä laskeva Suomijoki on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan. Suomijoen uusi alustava ekologinen
tilaluokka on välttävä. Karvianjärven alapuolella sijaitseva Kirkkojärvi on luokiteltu huonoon ekologiseen tilaan, ja sen uusi alustava ekologinen tilaluokka on välttävä. Karvianjoen yläosa, Suomijoki, Karvianjärvi, Suomijärvi
ja Kirkkojärvi on luokiteltu hyvää huonompaan kemialliseen tilaan. Rihkaanpuroa, Kattilajokea, Mustalammia ja Mustajokea ei ole luokiteltu vesienhoidossa.
Vaikka turvetuotannon kuormitusarviointiin aina sisältyy epävarmuuksia, pitää aluehallintovirasto hakijan esittämiä arvioita ja laskelmia lähtökohtaisesti
luotettavina ja riittävinä toiminnan vesistövaikutusten arvioimiseen.
Alueesta, jolta kuivatusvedet johdetaan laskuojaan 1, on nykyisellään yli
puolet ojitettua. Hakijan arvion mukaan vuosikuormitus tuotantovaiheessa
laskuojan 1 suuntaan on kiintoaineen osalta noin 970 kg, fosforin 7 kg, typen
300 kg ja CODMn 8 700 kg. Nykytilanteeseen verrattuna kuormitus kasvaa
turpeenoton tuotantovaiheessa vuositasolla seuraavasti: kiintoaine noin 470
kg, fosfori 4 kg, typpi 80 kg ja CODMn -9 000 kg. Turvetuotannon aiheuttamat
lisääntyvät määrät kiintoaineessa ja ravinteissa ovat vähäiset, varsinkin kun
otetaan huomioon tällä hetkellä metsäojitetun suon nykytilassa ja tulevaisuudessa aiheuttama kuormitus. Kuivatusvesien purkumatka vesistössä ennen lähimpää vesienhoidossa luokiteltua kohdetta, Suomijärveä, on noin 7
km. Jouppilankeitaan turvetuotannosta syntyneet päästöt eivät estä Suomijärven hyvän tilan saavuttamista.
Laskuojaan 2 kohdistuva alue on nykyisin suurimmalta osin metsäojitettua
suota. Hakijan arvion mukaan vuosikuormitus tuotantovaiheessa laskuojan
2 suuntaan on kiintoaineen osalta noin 3 000 kg, fosforin 30 kg, typen 1 100
kg ja CODMn 27 000 kg. Nykytilanteeseen verrattuna kuormitus laskuojan 2
suuntaan kasvaa turpeenoton tuotantovaiheessa seuraavasti: kiintoaine
noin 1 830 kg, fosfori -9 kg, typpi 90 kg ja CODMn -22 000 kg. Lisämäärät
kiintoaineessa ja typessä eivät ole merkittäviä, ja tehometsätaloudessa
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olevan alueen fosforikuormitus on nykyisin suurempi kuin alueen ollessa turvetuotannossa. Vaikka Mustalammia ei voida pitää vesiensuojelurakenteena, on sen rantavyöhykkeellä ensimmäiseen alapuoliseen vesienhoidossa luokiteltuun vesistöön, Karvianjärveen, pitoisuuslisäyksiä rajoittava
vaikutus. Kuivatusvesien purkumatka vesistössä ennen Karvianjärveä on
noin 10 km. Jouppilankeitaan turvetuotannosta syntyneet päästöt eivät estä
Karvianjärven hyvän tilan saavuttamista.
Jouppilankeitaan tuotantoalueen sijoittuminen ja kuivatusvesien vesienkäsittely on Karvianjoen pintavesien toimenpideohjelman 2016–2021 mukaista.
Kaavoitus
Satakunnan maakuntakaavassa Jouppilankeitaan koillispuolella Alkkiannevalla on merkintä S ja lounaispuolella Suomijärvellä merkintä SL. Merkinnöillä osoitetaan luonnonsuojelulain tai muun lainsäädännön nojalla suojellut tai suojeltavat suojelu- tai luonnonsuojelualueet. Alkkiannevan suuntaan
ei lasketa Jouppilankeitaan kuivatusvesiä, ja tuotantoalueen ja suojelualueen välinen etäisyys huomioon ottaen ei vaikutuksia tuotannosta Alkkiannevan suuntaan ole. Vaikutuksia Suomijärven suuntaan on esitelty edellä, eikä
Jouppilankeitaan turvetuotannolla ole vaikutusta myöskään kaavan SL merkinnällä olevaan Suomijärveen.
Hankealue sijoittuu Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 pääosin merkinnän EO5 alueelle. Merkinnän ulkopuoliselle alueelle jäävät tuotantoalueesta
molemmat pintavalutuskentät, osa lohkosta 1 ja lohko 2. EO5 merkinnän
ulkopuolisilla alueilla ei kaavassa ole muita merkintöjä Jouppilankeitaan turvetuotantoalueella tai sen läheisyydessä.
Merkinnällä EO5 osoitetaan merkittäviä turpeenottoon soveltuvia alueita,
joilla ottamisen edellytykset soiden luonnonarvojen säilymisen ja muun käytön kannalta on selvitetty. Suunnittelumääräyksen mukaan muun muassa
alueen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava luonnonsuojelulain 65 ja 66
§:ien säädökset. Turvetuotantoalueiden käyttöönoton suunnittelussa on
otettava huomioon valuma-alueen turvetuotantoalueiden yhteisvaikutus vesistöihin ja valuma-alueiden kokonaiskuormitus. Tarpeen vaatiessa samanaikaisesti käytössä olevien alueiden määrää on rajoitettava niin, että vesien
tilaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. Maakuntakaavoituksen yhteydessä on arvioitu, että turvetuotantoalue voidaan sijoittaa Jouppilankeitaalle.
Pirkanmaan puolelle hankealueesta sijoittuu vain noin hehtaarin kokoinen
alue. Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä Jouppilankeitaan alueella.
Toiminta ei siten sijoitu kaavamääräysten vastaisesti.
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Kalatalousmaksu
Karvianjoki on kalataloudellisesti merkittävä vesistö. Jouppilankeitaan alapuolisilla vesialueilla, hankkeen vaikutusalueella, ei kuitenkaan ole erityistä
kalataloudellista arvoa. Siellä ei esiinny taimenkantoja. Aluehallintovirasto
on kuitenkin määrännyt 2 500 euron vuotuisen kalatalousmaksun, jonka
avulla tehtävillä toimenpiteillä ehkäistään kalataloudelle aiheutuvia haittoja.
Yhteenveto
Kaikki kuivatusvedet käsitellään pintavalutuksella. Vesien käsittely täyttää
parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset Jouppilankeitaan olosuhteissa. Lupaharkinnassa on otettu huomioon valuma-alueen turvetuotannon
kuormituksen väheneminen tuotannosta poistuvien tuotantoalueiden myötä.
Kun otetaan huomioon Jouppilankeitaan ja sen ympäristön tila ja käyttö, turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei yksin tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden
huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa
laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Lupamääräysten perustelut
Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi ovat tarpeen
määräykset 1–6.
Lupamääräyksessä 3 vesienkäsittelyrakenteelle on annettu puhdistustehorajat. Koska tuotantoalue on uusi eikä aikaisempaa vesienkäsittelyrakenteen ylä- ja alapuolisen vedenlaadun tarkkailuaineistoa ole käytettävissä, ei
pitoisuusraja-arvoja ole tässä tapauksessa asetettu. Hakijalla on mahdollisuus tehdä esitys tehorajojen muuttamisesta pitoisuusrajoiksi myöhemmin,
kun tarkkailutietoa on riittävästi saatavilla.
Vesienkäsittelymenetelmän toimivuuteen liittyy epävarmuustekijöitä. Lupamääräyksellä 4 varmistetaan, että vesienkäsittely toimii lupamääräysten
mukaisesti.
Pölypäästöjen ja melun sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi annetaan toimenpidevelvoitteet lupamääräyksissä 7 ja 8. Lähin asutus on noin
500 metrin etäisyydellä. Toiminnasta voi aiheutua asutukselle melu- ja pölyhaittaa. Pölyhaitan estämiseksi on tarpeen määrätä vähimmäisetäisyydestä
auman sijoittamisessa. Asumiseen käytettyjen alueiden melutasolle annetaan enimmäisarvot, jotka vastaavat valtioneuvoston päätöksen (993/1992)
melutason ohjearvoja.
Määräykset 9 ja 10 annetaan jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja
öljyvahinkojen estämiseksi. Jätteen haltija on jätelain 12 ja 28 §:n mukaan
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velvollinen järjestämään jätehuollon ja jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen määrästä ja laadusta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Haitallisten aineiden maaperään ja vesiin pääsyn estämiseksi sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi on tarpeen antaa määräys muun muassa polttoaineiden varastoinnista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on tarpeen kaivannaisjätteen synnyn ehkäisemiseksi ja sen haitallisuuden vähentämiseksi.
Häiriötilanteisiin varautumista varten annetaan lupamääräykset 11 ja 12. Vesiensuojelurakenteita voidaan ohittaa ainoastaan äärimmäisissä poikkeustilanteissa, silloin kun tuotantoalueelta tulevat vesimäärät ylittävät selkeästi
mitoitusvirtaamat ja riskinä on tuotantoalueen rakenteiden vahingoittuminen. Ohitusjärjestelyistä ja häiriötilanteen edellyttämän tarkkailun järjestämisestä on ilmoitettava etukäteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa päästöistä ja niiden vaikutuksesta ympäristöön. Lupamääräyksien 13 ja 14 tarkkailu- ja raportointimääräykset ovat tarpeen valvontaa varten. Vesienkäsittelyn toimivuutta on tarkkailtava niin, että tarkkailun perusteella voidaan valvoa, toteutuvatko käsittelylle lupamääräyksessä 3 asetetut käsittelyvaatimukset. Tarkkailun perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää toimenpiteitä pintavalutuksen ja muun vesien käsittelyn puhdistustehon parantamiseksi. Vuosittain tehtäviin yhteenvetoraportteihin sisällytetään selostukset vesien käsittelyssä havaituista puutteista, jo tehdyistä toimenpiteistä niiden poistamiseksi ja suunnitelma tulevista parannustoimenpiteistä.
Lupamääräyksen 15 kunnossapitovelvoite on tarpeen toiminnasta aiheutuvien haittojen poistamiseksi.
Lupamääräys 16 on tarpeen kalataloudelle aiheutuvien haittojen estämiseksi. Kalatalousmaksun suuruutta määrättäessä on otettu huomioon turvetuotannosta aiheutuvien päästöjen suuruus ja vesistössä ilmenevien vaikutusten laajuus sekä vesistön kalataloudellinen arvo.
Turvetuotantoalueelta tulee päästöjä vielä tuotannon päätyttyä ja lupamääräys 17 on tarpeen tuotantoalueen jälkihoidon järjestämiseksi ja päästöjen
rajoittamiseksi.

VASTAUS LAUSUNTOIHIN, MUISTUTUKSIIN JA MIELIPITEISIIN
Aluehallintovirasto ottaa asiassa annetut lausunnot huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla. Luvan epäämistä koskevien vaatimusten osalta viitataan luvan myöntämisen edellytyksistä edellä kirjoitettuun. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
riekkoa koskevien vaatimusten osalta todetaan, että luonnonsuojelulain lintuja koskeva rauhoitus ei koske riekkoa, joka on metsästyslaissa tarkoitettu
riistaeläin. Linnusto ei muutenkaan muodosta luvan myöntämisen estettä.
Vesistötarkkailun hyväksyminen on lupamääräyksellä siirretty elinkeino-,
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liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäväksi, jolloin keskus voi vaikuttaa tarkkailun yksityiskohtiin.
Muistutusten osalta aluehallintovirasto toteaa, että hakemusasia on voitu
ratkaista saatavilla olevien asiakirjojen perusteella. Turvetuotannon ympäristönsuojelun ohjeistuksen ja oikeuskäytännön mukaan turvetuotannon sijaitessa yli 500 m:n etäisyydellä asutuksesta, ei turvetuotannosta aiheudu
asutukseen vaikuttavaa haittaa. Hanke ei aiheuta niin suuria virtausten muutoksia, kuin muistutuksissa on esitetty. Kuivatusvedet pumpataan tasaisesti
pintavalutuskentille, joista ne laskevat luontaisesti alapuolisiin vesistöihin.
Hankkeiden ilmastovaikutuksia ei oteta ympäristölupamenettelyssä huomioon. Jouppilankeitaan turvetuotannosta ei myöskään aiheudu muuta sellaista haittaa, joka voisi olla esteenä luvan myöntämiselle ja tältä osin viitataan luvan myöntämisen edellytyksistä edellä kirjoitettuun. Muilta osin aluehallintovirasto ottaa muistutuksissa esiin nostetut vaatimukset huomioon lupamääräyksistä ja perusteluista ilmenevällä tavalla.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä päätös on saanut lainvoiman. Valitus korvauksesta ei estä kuntoonpanotöiden ja toiminnan aloittamista.
LUPAA ANKARAMMAN ASETUKSEN NOUDATTAMINEN
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä
tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta,
ympäristönsuojelulain 70 §:n 2 momentin mukaisesti on noudatettava asetusta.
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11, 12, 13, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 62,
70, 83, 87, 88, 94, 113, 114, 158, 198 §
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 65, 66 §
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 28 ja 29 §
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 28 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 23 870 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.
Aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1244/2018) liitteen maksutaulukon mukaan yli 150 hehtaarin tuotantoalueen ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on 23 870 euroa.
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PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös
Vapo Oy
Karvian kunta
Parkanon kaupunki
Karvian kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Karvian kunnan terveydensuojeluviranomainen
Parkanon kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualue
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalousviranomainen
Suomen ympäristökeskus
Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu
erikseen tieto sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai ilmaisseet mielipiteensä asiassa.
Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi).
Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Karvian kunnan ja Parkanon kaupungin verkkosivuilla.
Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Ylä-Satakunta -lehdessä.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Liitteet

1) Tuotantoalueen kartta
2) Käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelma
3) Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Ville Salonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Janita Peltonen.
Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä
on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Tuotantoalueen kartta

Liite 1

Liite 2

Liite 3 1 (2)

VALITUSOSOITUS
Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä
etua valvovat viranomaiset.
Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa
(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa.Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista,
joissa maksua ei peritä.Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.
Toimi näin
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto -oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 22.1.2021.
Valitusaika määräytyy seuraavasti:
−
−
−
−

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan.
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.
Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Ilmoita valituksessa
−
−
−
−
−
−
−
−

valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot.
laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite
sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.
päätös, johon haetaan muutosta
päätöksen kohta, johon haetaan muutosta
mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.

Valituksen liitteet
−
−
−

aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä)
asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon)
valtakirja
o

asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).
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o

asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakirjaa,
jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen
Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite)
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite)
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
puhelinvaihde: 029 56 42 611
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15)
telekopio (fax): 029 56 42 760

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.
Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallintooikeuden aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

