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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO
Vapo Oy on hakenut Palosuon turvetuotannolle toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. Hakemukseen sisältyy jo käytössä olevaa tuotantopinta-alaa auma-alueineen yhteensä 77,4 hehtaaria ja uutta tuotantoalaa 9,1
hehtaaria, joten kokonaisala on 86,5 hehtaaria. Vedet johdetaan osittain
laskuojaksi perattua metsäojaa pitkin Koutuanjärveen ja edelleen PohjoisKoutuanjoen kautta Iijoen Kaanperään noin 1,5 kilometriä Pahkakosken
voimalaitoksen yläpuolelle.
Hakemus on toimitettu ympäristölupavirastoon 19.12.2003.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Palosuon turvetuotantoalue sijaitsee Yli-Iin kunnassa valtionmaalla noin 13
kilometriä keskustasta koilliseen Venkaan metsätien eteläpuolella.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 7 d) kohdan mukaan luvanvaraista toimintaa on turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 5 c) kohdan mukaan ympäristölupavirastossa käsitellään turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus, jos tuotantoalue on yli 10 hehtaaria.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, LAUSUNNOT, SOPIMUKSET JA ALUEEN
KAAVOITUSTILANNE
Maakuntakaavaluonnoksessa Palosuo on merkitty turvetuotannossa olevaksi alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnon mukaan seutukaavassa (1990) alueelle on osoitettu varaus turvetuotantoalueeksi (EO-T).

TOIMINTA
Yleiskuvaus toiminnasta
Hankkeen tarkoituksena on harjoittaa Palosuolla jyrsinpolttoturpeen aumaalueet mukaan lukien nykyisellä 77,4 hehtaarin alalla sekä kunnostaa turvetuotantoa varten 9,1 hehtaaria lisäaluetta, jolloin kokonaistuotantoala on
yhteensä enimmillään 86,5 hehtaaria.
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Turpeen tuotantokausi on vuosittain toukokuusta syyskuun alkuun keskittyen alku- ja keskikesän poutajaksoihin. Tuotantokaudella töitä tehdään
sääolojen salliessa keskeytyksittä ympärivuorokautisesti. Tuotantoon kuuluu turpeen irrottaminen suon pinnasta, tuotteen kuivatus, keräily ja varastointi aumoihin. Tuotantomenetelmänä alueella käytetään ns. HAKUmenetelmää. Myöhemmin voidaan käyttää imuvaunua tai mekaanista vaunua. Tarvittaessa voidaan nostaa myös palaturvetta.
Tuotantokenttien vuosittaiset kunnostustyöt keskittyvät syksyyn ennen vesien jäätymistä. Turpeen toimitukset ovat talvikaudella ympäri vuorokauden. Tuote toimitetaan turvetta käyttäville asiakkaille pääasiassa Ouluun ja
tarvittaessa Kemiin.
Lisäalueen kuntoonpano
Palosuolle on suunniteltu uutta pinta-alaa lohkoille 5 ja 6 yhteensä 9,1 hehtaaria sekä pinta-alan kasvamisesta johtuen toinen laskeutusallas. Kunnostustyöt aloitetaan, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.
Lohkojen ulkopuoliset vedet johdetaan niiden ympäri kaivettavilla eristysojilla alapuoliseen vesistöön. Lohkon 2 eristysojan alaosa muutetaan
kulkevaksi lohkon 5 länsipuolitse sen eristysojana. Lohkolle 6 kaivettavan
eristysojan vedet johdetaan eritasorummulla lohkon 6 kokoojaojan poikki ja
tierummun kautta lohkon 1 eristysojaan. Seuraavaksi kaivetaan lohkon 5
kokooja-, reuna- ja sarkaojat, joilla alueen vedet johdetaan laskeutuspumppausaltaan 1 kautta pintavalutuskentälle. Lohkolle 6 kaivetaan vastaavat ojat. Vedet johdetaan syvennettävää lohkon 1 reunaojaa pitkin rakennettavalle laskeutusaltaalle 2, joka kaivetaan ennen lohkon 6 ojittamista.
Tuotteet, tuotantomäärä ja kapasiteetti
Kortesuon keskimääräinen tuotantomäärä nykyisellä pinta-alalla on noin
40 000 m3 tuotantokaudessa. Suunniteltu laajennus lisää hieman vuosittaista tuotantomäärää.
Poltto- ja voiteluaineet ja niiden varastointi
Tuotannon aikana koneissa käytetään joko diesel- tai polttoöljyä. Koneiden
voiteluun tarvitaan lisäksi moottoriöljyjä ja vaseliineja. Polttoaineiden vuosittainen kulutus on noin 20 000 litraa, ja voiteluaineita kuluu vastaavasti
noin 160 litraa tuotantokaudessa. Palavien nesteiden varastointipaikat
merkitään vuosittain päivitettäviin turvallisuussuunnitelmiin.
Polttoainehuolto on järjestetty kahdella 2 000–5 000 litran siirrettävällä
polttoainesäiliöllä, jotka säilytetään työmaalla paloviranomaisten hyväksymissä paikoissa.
Vesien käsittely
Palosuon tuotantoalueen (86,5 ha) vedet johdetaan tuotantoaikana hakemuksen liitteenä olevaan suunnitelmakarttaan merkittyjen laskeutuspumppausaltaan 1 ja lisäalueen kuntoonpanon yhteydessä rakennettavan
laskeutusaltaan 2 kautta pumppaamalla pintavalutuskentälle ja siitä edel-
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leen laskuojan 1 ja metsäojan kautta Koutuanjärveen. Koutuanjärvestä vedet valuvat Pohjois-Koutuanjokea pitkin Iijokeen. Silloin kun pumppausta ei
voida veden jäätymisen vuoksi suorittaa, vedet johdetaan laskeutuspumppausaltaan 1 ja laskeutusaltaan 2 sekä sulkulaitteen kautta laskuojaan.
Palosuolle on suunniteltu uutta tuotantoaluetta lohkot 5–6, joista tulisi uutta
tuotantopinta-alaa yhteensä 9,1 ha. Lisäksi on suunniteltu uusi laskeutusallas 2, jolla tehostetaan vesien käsittelyä etenkin talviaikaan. Laskeutusallas 2 on tarkoitus rakentaa ja ottaa käyttöön siinä vaiheessa, kun lohkon 6 ojitustyöt aloitetaan. Lohkojen 5–6 vedet tullaan johtamaan muutoin
samalla em. tavalla kuin vanhojen tuotantoalueidenkin kuivatusvedet.
Kiintoaineen pidättymistä jo sarkaojastoon tehostetaan ojiin kaivetuilla allassyvennyksillä ja päisteputkiin asennettavilla lietteenpidättimillä. Järjestely tasaa huippuvirtaamia ja ehkäisee niiden aiheuttamaa kiintoainekuormitusta alapuolisessa vesistössä.
Allassyvennykset puhdistetaan lietetilan täytyttyä kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuotantokauden jälkeen. Allassyvennykset kaivetaan niihin
ojiin, joissa ne voidaan kaivaa turpeeseen.
Pumppaus-laskeutusaltaat puhdistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa tuotantokauden, päätyttyä ja ne varustetaan pintapuomilla, jolla estetään veden pinnalla mahdollisesti kulkeutuvan turvepölyn pääsy alapuoliseen vesistöön.
Eristysojilla johdetaan tuotantoalueen ulkopuoliset vedet tuotantoalueen ja
vesiensuojelurakenteiden ohi alapuoliseen vesistöön.
Liikennejärjestelyt
Palosuon turvekuljetukset suuntautuvat työmaalta Venkaan metsäautotietä
tielle nro 849, jota pitkin Yli-Iin ja Kiimingin kautta valtatielle 20 ja edelleen
Ouluun. Mahdolliset toimitukset Kemiin tapahtuvat reittiä työmaatie–
Venkaan metsäautotie–tie 849–tie 8520– E75–Kemi.
Turpeen toimittamiseen käytetään perävaunullisia rekka-autoja ja lastaukseen yleensä pyöräkuormaajaa. Keskimääräisen vuosituotannon toimittamiseen tarvitaan noin 350 autokuormallista.
Muutoin tuotantotoiminta aiheuttaa lähinnä vähäistä henkilöautoliikennettä.
Tuotantoon käytettäviä koneita siirretään tuotantoalueen ulkopuolisilla teillä
joitakin kertoja tuotantokauden aikana.
Toiminnan lopettaminen
Palosuolta on alkuperäisestä suunnitelman mukaisesta alasta poistettu
tuotannosta yhteensä 2,3 hehtaaria eri puolilta suota. Tuotantopinta-alan ei
arvioida merkittävästi pienentyvän vuoteen 2015 mennessä. Tuotanto jatkuu noin vuoteen 2025.
Kun lupakauden aikana poistuneista alueista muodostuu järkeviä kokonaisuuksia, alueet siistitään siten, että sieltä poistetaan varastoaumat, kantokasat, jätteet yms. sekä maapohjaa tasoitetaan tarpeen mukaan ja alueet
luovutetaan maanomistajalle vuokrasopimuksessa sovitussa kunnossa.
Alueen jälkikäytöstä päättää Metsähallitus, jolta alue on kokonaisuudes-
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saan vuokrattu. Alueet rajataan pois tuotantoalueista ja vesiensuojelurakenteiden valuma-alueista, kun niillä on toteutettu jälkikäyttötoimet tai ne
ovat olleet pois tuotannosta kaksi tuotantokautta. Lupakauden aikana tapahtuneista luovutuksista ja suunnitelluista rajauksista ilmoitetaan PohjoisPohjanmaan ympäristökeskukselle.
Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö
(BEP)
Palosuon vesienkäsittely perustuu sarkaojarakenteisiin, laskeutusaltaaseen sekä sulan kauden aikaiseen pintavalutukseen, jonne vedet johdetaan pumppaamon kautta. Pakkaskautena vesienkäsittelynä on sarkaojarakenteiden lisäksi pumppaamo-laskeutusallas. Kun lisäalueet otetaan
käyttöön, alueelle rakennetaan pinta-alan kasvamisesta johtuen toinen
laskeutusallas. Hakija katsoo, että kyseiset vesienkäsittelymenetelmät vastaavat tämän päivän tietämyksen mukaan Palosuon olosuhteissa parasta
käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT).
Palosuon jätehuolto on järjestetty jätelainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Jätteiden määrä on vähäinen. Jätteet säilytetään asianmukaisesti ennen
niiden kaatopaikalle tai jatkokäsittelyyn toimittamista ja jätemääristä pidetään kirjaa. Polttoöljyjen sekä jäteöljyjen varastointi pyritään järjestämään
niin, että minimoidaan riskit öljyn joutumisesta maaperään.
Tuotantoalueella työskenteleville annetaan säännöllisesti koulutusta ja
opastusta ympäristönsuojelurakenteiden hoidosta, ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavista työtavoista sekä toiminnasta poikkeustilanteissa.
Hakijan arvion mukaan Palosuon toiminnassa sovelletaan kaikilta osiltaan
vesienkäsittely, pöly- ja meluhaitat, jätteiden käsittely sekä liikenne huomioon ottaen ympäristön kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä
parasta käytäntöä (BEP).
Ympäristöjohtamisjärjestelmä
Vapo Oy:n energiatoimialalla on yhdistetty laatu- ja ympäristöjärjestelmä.Järjestelmää sovelletaan mm. varmistamaan, että prosessien toteuttaminen ja ympäristöasioiden hoito on tehokasta ja jatkuvasti kehittyvää.
Laatu- ja ympäristökäsikirja ja työohjeet ovat vuodesta 2002 lähtien olleet
yhteiset koko toimialalla. Järjestelmä on rakennettu standardien SFS-ISO
14001 ja SFS-ISO 9001:2000 mukaisesti. Järjestelmälle on myönnetty laatusertifikaatti vuonna 1997 ja ympäristösertifikaatti vuonna 2001. Sertifioinnista vastannut ulkoinen arvioija tekee järjestelmän määräaikaistarkastuksen puolen vuoden välein.
Järjestelmässä olevia laatu- ja ympäristökäsikirjaa sekä työohjeita täydentävät muut erillisohjeet, tietojärjestelmät ja rekisterit.
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YMPÄRISTÖKUORMITUS
Päästöt pintavesiin
Palosuon turvetuotantoalue on kuulunut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen turvetuotantosoiden kuormitustarkkailuun, mutta tuotantovaiheen tarkkailusuona Palosuo ei ole ollut. Seuraavassa esitetty perustuu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen turvetuotantosoiden
käyttö- ja kuormitustarkkailuraportteihin. Kuormitus ja siihen vaikuttavat tekijät on esitetty tuotantovaiheen osalta vuosilta 1997–2002, jolloin Palosuo
on ollut tuotannossa. Kuntoonpanovaiheen osalta on esitetty vertailun
vuoksi tiedot Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntoonpanovaiheen tarkkailutuloksista vuosilta 2000–2002 sekä Palosuon kuntoonpanovaiheen tarkkailusta vuosilta 1995–1996. Arviot Palosuon lisäalueiden kuntoonpanovaiheen kuormituksesta on tehty Palosuon kuntoonpanovaiheen tarkkailutulosten perusteella. Lisäksi Palosuolta on ennakkotarkkailuaineistoa vuosilta 1991–1994.
Vedenlaatu
Palosuolla vedet johdetaan vesistöön sekä nykyisiltä tuotantoalueilta että
suunnitelluilta lisäalueilta tuotantokaudella pintavalutuksen kautta. Pintavalutuskentällisten soiden vedenlaatu on yleensä ollut CODMn:ää lukuun ottamatta parempi kuin kaikkien tarkkailusoiden keskimääräinen vedenlaatu.
Epäorgaanisten ravinteiden määrityskerroilla kokonaisfosforipitoisuus (112
µg/l) on ollut selvästi kesän keskimääräistä tasoa korkeampi.
Palosuolta ei ole käytettävissä vedenlaatutietoja tuotantovaiheen ajalta.
Epäorgaanisten, leville käyttökelpoisten ravinteiden osuus kokonaisravinteista vaihtelee voimakkaasti soittain. Fosforista on ollut fosfaattina pintavalutuskentällisillä tarkkailusoilla keskimäärin vajaat 40 % ja typestä epäorgaanisessa muodossa vajaat 20 %.
Kuntoonpanovaiheen vaikutukset valumaveden laatuun vaihtelevat mm.
suotyypin mukaan. Turpeeseen aikaisemmin sitoutuneet aineet vapautuvat
kuivatusvaiheessa valumavesiin. Usein kiintoaineen, liuenneen orgaanisen
aineen, fosforin, typen, erityisesti epäorgaanisen typen sekä raudan pitoisuudet kasvavat. Aina selvää pitoisuuksien kohoamista ei kuitenkaan tapahdu, tai kohoaminen havaitaan vain jonkun aineen kohdalla. Valumavesien vaikutukset vastaanottavassa vesistössä ovat tapauskohtaisia ja
riippuvat mm. kuntoonpanotöiden ajankohdasta, kuntoonpanoalueen koosta, valuma-alueosuudesta, laimentumisolosuhteista, alueen etäisyydestä
vesistöön sekä vesistön vedenlaadusta. Kaukana vesistöstä sijaitsevan
kuntoonpanosuon kuormittavista aineista valtaosa voi sedimentoitua laskuojiin ennen vesistöön kulkeutumistaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään Palosuolta kuntoonpanovaiheessa lähteneen veden laatu vuosina 1995, 1996 ja talvella 1996–1997 sekä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kuntoonpanovaiheen tarkkailusoilta lähteneen veden keskimääräinen laatu vuosina 2000–2002. Suurimmalla osalla tarkkailussa olleista kuntoonpanovaiheen soista vesienkäsittelymenetelmänä on ollut pintavalutus.
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Palosuolta ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen kuntoonpanovaiheen tarkkailusoilta lähteneen veden keskimääräinen laatu
CODMn
mg/l

Kok.P
µg/l

Kok.N
µg/l

NH4-N
µg/l

26
28

150
170

1 000
1 900

270
180

6.7
10
2.4

12
40
15

170
54
68

1 200
1 100
760

750
10
220

Palosuo 1997
talvi
19

14

150

1 100

490

1 800
1 100
1 200
1 500

950
450
340
770

Kiintoaine
mg/l
Palosuo 1995
kesä
21
syksy
47
Palosuo 1996
talvi
kevät
kesä
syksy

Kuntoonpanosuot keskimäärin 2000-2002
talvi
7.6
38
70
kevät
9.9
32
43
kesä
8.2
41
49
syksy
4.2
33
46

Palosuolla mitatut fosforin ja ammoniumtypen pitoisuudet olivat korkeita lukuun ottamatta kesää 1996. Ajoittain myös kiintoainepitoisuudet ovat olleet
selvästi koholla. Palosuon ennakkotarkkailun tulosten mukaan Palosuolta
ennen turvetuotannon aloittamista lähtenyt vesi oli erittäin ravinteikasta ja
myös humusta vedessä oli runsaasti. Palosuon kuntoonpanovaiheessa
vedenlaatu oli kuitenkin pääsääntöisesti huonompi kuin ennakkotarkkailussa.
Veden määrä
Turvetuotantosoiden valunta vaihtelee huomattavasti hydrologisista tekijöistä johtuen, mutta myös suon ominaisuuksilla ja vesienkäsittelymenetelmällä on vaikutusta suolta lähtevään valuntaan. Siten lähelläkin toisiaan
sijaitsevien tuotantokenttien valunta saattaa poiketa suuresti toisistaan.
Palosuolla on mitattu virtaamia vuosina 1997–1999. Taulukossa on esitetty
Palosuon ja kaikkien Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen turvetuotannon kuormitustarkkailuun kuuluneiden tuotantovaiheen tarkkailusoiden valuma-arvoja vuosilta 1997–2002. Palosuon valumat ovat olleet
selvästi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen keskimääräistä tasoa
alhaisemmat:

Vuosi
1997
1998
1999
2000
2001
2002
keskiarvo

Palosuo
Mq
2
l/s km
2.4
8.7
7.2

Kaikki tarkkailusuot
Mq
Nq
Hq
2
2
2
l/s km
l/s km
l/s km
12.3
1.6
85
26.9
5.0
118
13.6
1.2
115
10.0
2.0
156
9.8
1.9
87
7.2
1.3
67
13.3
2.2
104
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Kuntoonpanovaiheessa suon alivalumat ja kokonaisvalumat kasvavat
luonnontilaisen suon tilanteesta, koska suohon varastoituneet vedet pääsevät purkautumaan. Vaikutukset valuntaan ovat voimakkaimmillaan suon
peruskuivatusvaiheessa, joka kestää yleensä 3–6 vuotta. Tyhjenemisvalunnan lisäksi kasvillisuuden poistamisesta aiheutuva haihdunnan väheneminen nopeuttaa veden virtaamista suolta. Vaikutus riippuu suon vetisyydestä ja turvekerroksen paksuudesta. Jos tuotantoon otettava alue on
valmiiksi metsäojitettu, kunnostusvaiheen vaikutukset ovat vähäisempiä
edeltävään tilanteeseen verrattuna, kuin jos suo on luonnontilassa. Palosuon lisäalueista lohko 5 (6,3 ha) on aikaisemmin metsäojitettu ja lohko 6
(2,8 ha) ojittamaton. Kuntoonpanovaiheessa valunnan vaihtelu eri vuosina
on eri soiden välillä ja samallakin suolla kuntoonpanotöiden vaiheesta ja
hydrologisista oloista riippuen suurta.
Palosuo on ollut kuntoonpanovaiheen tarkkailusuona vuonna 1996 sekä
talvella 1996–1997. Lisäksi Palosuon vedenlaatua on tarkkailtu vuonna
1995, mutta vuodelta 1995 ei ole virtaamatietoja. Arviot Palosuon lisäalueiden kuntoonpanovaiheen kuormituksesta on tehty Palosuon tarkkailutulosten (1996) perusteella.
Palosuon kuntoonpanovaiheen keskivalumat eri vuodenaikoina vuonna
1996 ovat olleet:
talvi
kevät
kesä
syksy

39,0 l/s km2
ei mittauksia
4,3 l/s km2
4,2 l/s km2

Talvella 1996–1997 keskivaluma oli 17,4 l/s km2. Palosuon kuntoonpanovaiheessa talven valumat ovat olleet muita vuodenaikoja suurempia. Talvella kuitenkin jään muodostuminen mittapadolle voi haitata mittausta ja
edellä esitetyt valumat voivat siten olla todellista suurempia. Palosuolla oli
kesäaikana käytössä jatkuvatoiminen virtaamamittaus. Muina vuodenaikoina valumat perustuvat yksittäisiin mittaustuloksiin. Vuonna 1996 Palosuon valumat olivat talvea lukuun ottamatta kuntoonpanovaiheen keskimääräistä tasoa alhaisemmat.
Palosuon vuoden 1996 valumat ovat olleet selvästi alhaisempia kuin kuntoonpanosoilla keskimäärin.
Vesistössä aiheutuva kuormitus
Palosuon tuleva kuormitus on arvioitu kolmelle erilaiselle tilanteelle:
– nykyinen alue tuotannossa (78 ha)
– nykyinen alue tuotannossa ja lisäalueet kuntoonpanossa (78+9,1 ha)
– nykyinen alue ja lisäalueet tuotannossa (87,1 ha).
Tulevan kuormituksen arviointiperusteena on käytetty tuotantovaiheessa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen keskimääräisiä tarkkailutuloksia ja kuntoonpanovaiheessa Palosuon tarkkailutuloksia niiltä osin,
kuin niitä oli käytettävissä.
Kesäajan alivalumakauden kuormitusarviossa on otettu huomioon edellä
esitetyt alivalumakauden kuormitusvähenemät. Kuntoonpanovaiheen ali- ja
ylivaluman aikaiset ominaiskuormitukset on laskettu tuotantoajan suhteel-
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listen muutosten perusteella. Nettokuormituksen laskennassa luonnonhuuhtoumana on käytetty Vitmaojan mitattuja huuhtoumia.
Kuntoonpanovaiheessa Palosuon kuormitus oli kesäaikana osin vähäisempää kuin tuotantovaiheessa. Palosuolla ei lähivuosina ole jäämässä
alueita pois tuotannosta, joten lisäalueiden kuntoonpano ja tuotantoon ottaminen lisää turvetuotantoalueen kokonaiskuormitusta. Turvesuon kuormitus on voimakkaasti riippuvaista valuntaoloista. Ylivalumatilanteessa
kuormitus voi hetkellisesti olla huomattavasti keskimääräistä suurempaa,
mutta toisaalta alivalumakaudella se jää selvästi keskimääräistä alhaisemmaksi. Kesän kuivana kautena valunta saattaa loppua kokonaan, jolloin kuormitusta ei synny lainkaan.
Palosuon nykyisen tuotantoalueen nettokuormituksen on vuositasolla arvioitu olevan noin 1 700 kg/a kiintoainetta, 1 300 kg/a CODMn, 5 kg/a fosforia
ja 350 kg/a typpeä. Suurimmillaan vuosikuormituksen on arvioitu olevan lisäalueiden kuntoonpanovaiheessa, joskin kuntoonpanovaiheen talven
kuormitusarvio voi olla yliarvioitu. Lisäalueiden ollessa tuotannossa kuormitus lisääntyy pinta-alan suhteessa eli yli 10 % nykyisestä tasosta, jolloin
vuosikuormituksen on arvioitu olevan noin 1 900 kg/a kiintoainetta, 1 400
kg/a CODMn, 6 kg/a fosforia ja vajaat 400 kg/a typpeä.
Päästöt maaperään ja pohjaveteen
Turvetuotantotoiminta ei normaalitilanteessa aiheuta päästöjä maaperään
eikä maaperän saastumisen vaaraa.
Poltto- ja voiteluaineiden käyttö sekä jätteiden keräys- ja lyhytaikainen säilytys työmaa-alueella voivat aiheuttaa poikkeustapauksissa, lähinnä säilytysastioiden rikkoontumisen vuoksi, vuotoja maaperään. Päästöjä pyritään
ehkäisemään aineiden ja astioiden huolellisella käsittelyllä ja sijoittamalla
astiat/säiliöt paikkoihin, joissa mahdollinen vuoto rajoittuu mahdollisimman
pienelle alueelle ja on helposti puhdistettavissa.
Turvetuotanto ei normaalitilanteessa aiheuta päästöjä pohjavesiin. Palosuon turvetuotanto ei aiheuta myöskään poikkeustilanteissa erityistä vaaraa päästöistä pohjaveteen, koska tuotantoalueella kerrallaan säilytettävät
polttoainemäärät ovat pieniä ja turveperäinen maa johtaa huonosti nesteitä, jolloin mahdolliset vuodotkin rajoittuvat pienelle alueelle ja ovat helposti
puhdistettavissa. Toiminta ei ennakolta arvioiden myöskään vaikuta pohjaveden laatuun tai saatavuuteen, koska alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita, vedenottamoita tai kaivoja.
Päästöt ilmaan
Turvetuotannon mahdolliset pölyhaitat liittyvät pääasiassa energiakäyttöön
tarkoitetun jyrsinturpeen tuotantoon ja ajoittuvat tuotantokaudelle. Tuotetun
turpeen laatu vaikuttaa pölyävyyteen: mitä maatuneempaa turve on, sitä
enemmän se pölyää. Myös sääolosuhteet, etenkin tuulen voimakkuus ja
suunta vaikuttavat pölyämiseen ja pölyn leviämiseen. Tuulen nopeuden
ylittäessä 10 m/s tuotanto keskeytetään lisääntyneen tulipaloriskin vuoksi.
Aumaus ja lastaus ovat pölyäviä työvaiheita. Pölyhaitan esiintymiseen vaikuttaa myös asutuksen tai vesistön läheisyys, maaston muodot sekä suojaavan puuston esiintyminen.
Liikenne voi aiheuttaa satunnaisesti pölyämistä. Rekkojen ulkopuolelle lastauksen yhteydessä jäänyt turve karisee yleensä lähes kokonaan pois jo
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ennen yleiselle tielle tuloa. Turvekuormat peitetään pölyämisen estämiseksi.
Melu ja tärinä
Jyväskylän yliopiston Ympäristötutkimuskeskuksen julkaisun "Turvetuotanto ympäristömelun aiheuttajana, tiedonantoja 151, Jyväskylä 1998", mukaan turvetuotannon työvaiheista jyrsintä ja turpeen nosto imuvaunulla aiheuttavat hetkellistä 55 dB:n melua 100–200 metrin etäisyydelle työskentelykohdasta. Palaturpeen nosto ja turvekenttien kunnostustoimet aiheuttavat laskennallisen arvioinnin perusteella 55 dB:n melutasoja 300–400 metrin etäisyydelle työskentelykohdasta. Mittaukset on tehty todellisissa työskentelytilanteissa avoimessa maastossa. Kasvillisuuden (puuston) on todettu tehokkaasti vaimentavan äänen voimakkuutta.
Jätteet, niiden ominaisuudet, määrä ja hyödyntäminen
Tuotantoalueella syntyy vuosittain sekajätteitä, jäteöljyä ja muita öljyisiä
jätteitä.
Työmaalle on laadittu jätehuoltosuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Suunnitelmasta käyvät ilmi mm. jätteiden poiskuljettamisesta vastaavat tahot sekä keräysastioiden tyhjennysvälit. Jäteöljyt ja muut
öljyiset jätteet toimitetaan työmaalta Ekokem Oy:lle. Jätteet säilytetään työmaan tukikohdassa olevassa keräilypisteessä jätekatoksessa ennen toimittamista jatkokäsittelyyn tai kaatopaikalle.

TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ
Alueen yleiskuvaus
Palosuon turvetuotantoalue sijaitsee vesistöaluejaottelussa Iijoen vesistöalueen alaosalla (vesistöalue nro 61.1), tarkemmin Pohjois-Koutuanjoen
valuma-alueella (61.126). Vuodesta 1997 lähtien tuotannossa olleen alueen valumavedet on johdettu metsäojaa pitkin Koutuanjärveen ja sieltä
edelleen Pohjois-Koutuanjokea Iijokeen Pahkakosken voimalaitoksen yläpuolella. Pohjois-Koutuanjoen laskukohta Iijoessa on maantien erottama
lahti.
Pohjois-Koutuanjoen valuma-alueen pinta-ala on 29,1 km2 ja järvisyys 2,6
%. Joen yläosalla sijaitsevan Koutuanjärven valuma-alue on melko pieni,
noin 8,2 km2. Pohjois-Koutuanjoen pituus Koutuanjärveltä Iijokeen on noin
10 km ja Palosuon turvetuotantoalueen etäisyys Iijoesta on noin 14,5 km.
Iijoen alaosa on voimakkaasti säännöstelty. Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitokset sijaitsevat Yli-Iin kirkonkylän yläpuolella sekä
Maalismaan ja Raasakan voimalaitos kirkonkylän alapuolella. Iijoen valuma-alueen pinta-ala Pohjois-Koutuanjoen laskukohdan alapuolella, Pahkakosken kohdalla on 11 206 km2. Nykyisin Palosuolla tuotannossa olevan
alueen osuus Pohjois-Koutuanjoen valuma-alueen pinta-alasta on 2,7 % ja
lisäalueiden käyttöönoton jälkeen 3,0 %. Vastaavat osuudet koko Iijoen valuma-alueen pinta-alasta Pahkakosken kohdalla ovat 0,007 % ja 0,008 %.
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Palosuon lisäksi Pohjois-Koutuanjoen valuma-alueella sijaitsee Kemira
Oyj:n Koutuansuo. Turvetuotantoalueiden kokonaispinta-ala Kipinän ja YliIin välisellä jokiosuudella vuonna 2002 oli 1 280 ha. Pinta-alaan eivät sisälly Turveruukki Oy:n kunnostusvaiheessa olevien Koivu-Loukassuon ja
Ruonasuon pinta-ala, koska niiden kunnostus on aloitettu vuonna 2003.
Pohjois-Koutuanjoen valuma-alueella ei ole lainkaan asutusta ja peltojakin
on vain muutama aivan valuma-alueen alaosalla. Asutusta ja maataloutta
on sen sijaan Iijoen varrella Pohjois-Koutuanjoen laskukohdan ylä- ja alapuolella. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukseen tulleiden ilmoitusten
mukaan Pohjois-Koutuanjoen valuma-alueella on tehty metsäojituksia vuosina 1997–2001 yhteensä 176 ha:n alueella, mikä on kutakuinkin yhtä paljon kuin turvetuotantoalueiden yhteispinta-ala Pohjois-Koutuanjoen valuma-alueella. Kipinän ja Yli-Iin välisellä alueella vuosien 1997–2001 yhteenlaskettu ojitusmäärä on ollut noin 1 600 ha eli jonkin verran enemmän kuin
turvetuotannon kokonaispinta-ala samalla alueella.
Koutuanjärvelle on tuotantoalueelta lounaaseen lyhimmillään matkaa noin
1,2 km. Palosuon ja järven väli on pääasiassa metsämaata. Järven pohjoispuolella sijaitsee pieni Patalampi, jonne suolta on matkaa 1,4 kilometriä. Muutoin Palosuon läheisyydessä ei ole järviä tai muita pienvesiä.
Palosuon lähiympäristössä ei ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan ole suojelualueita. Lähin suojelualue, Virvikkosuon Natura-alue (FI
1106400) sijaitsee noin 4,5 km Palosuosta luoteeseen.
Vuosina 1990–92 tehdyn inventoinnin mukaan Palosuon ympäristössä ei
ole kalataloudellisesti tai luonnonsuojelullisesti arvokkaita pienvesiä.
Asutus ja muu rakennettu ympäristö
Lähin rakennus on noin 1,5 kilometriä suolta koilliseen Venkaan metsäautotien varressa Säynäjäojan rannassa Siltalan tilalla sijaitseva kesäasunto.
Lähin rakennus vesienjohtamisreitin varrella on Iijoen rannalla Kaanperän
lahden suulla noin 15 kilometrin etäisyydellä suosta sijaitseva kesäasunto.
Vesistön tila ja käyttö
Virtaamat
Pohjois-Koutuanjoen virtaamia on arvioitu Ranualla sijaitsevien Ylijoen ja
Kotiojan pienten valuma-alueiden valunnan perusteella. Ylijoki ja Kotioja
kuuluvat Suomen ympäristökeskuksen pienten valuma-alueiden seurantaverkostoon. Kesä–syyskuun yli- ja alivalumat (HQ ja NQ) ovat arvioita.
valuma
l/s km2

MQ
MQ (kesä–syys)
HQ (kesä–syys)
NQ (kesä–syys)

12,6
9,8
25
3,0

Koutuanjärven
yläpuoli
8,2 km2
m3/s
0,10
0,08
0,21
0,02

PohjoisKoutuanjoki
29,1 km2
m3/s
0,37
0,29
0,73
0,09
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Palosuon tuotantoaluetta lähin Iijoen virtaamanmittausasema sijaitsee
Pahkakosken voimalaitoksella, missä virtaamia on mitattu vuodesta 1961
vuoteen 1995. Kesä–syyskuun keskivirtaama on ollut 139 m3/s ja sama
kuin koko vuoden keskivirtaama (MQ). Kesä–syyskuun pienin kuukausikeskiarvo on ollut 30 m3/s ja suurin kuukausikeskiarvo 429 m3/s. Kesäsyyskuun pienin kuukausikeskiarvo on ollut hyvin lähellä MNQ-arvoa, mutta suurin keskiarvo on ollut selvästi MHQ-arvoa alhaisempi.
Vedenlaatu
Koutuanjärven vesi on ollut väriltään tummaa, humuspitoista ja ravinteikasta. Erityisesti fosforipitoisuudet ovat olleet korkeita. Melko suppean aineiston perusteella vedenlaatu näyttää parantuneen 1970-luvulta nykypäivään,
mutta se on edelleen melko huono.
Pohjois-Koutuanjoen suulla ravinnepitoisuudet ovat olleet selvästi pienemmät kuin Koutuanjärvessä. Muutoin vedenlaatu on ollut samaa tasoa
Pohjois-Koutuanjoen suulla ja Koutuanjärvessä. Pohjois-Koutuanjoen veden laatu on vaihdellut melko voimakkaasti, mutta selvää kehityssuuntaa ei
ole todettavissa. Vedenlaatu Pohjois-Koutuanjoen suulla on keskimäärin
ollut hieman huonompi Koutuansuon turvetuotannon aloittamisen jälkeen
vuosina 1991–1993 kuin ennen turvetuotantoa vuosina 1988–1990. Keskimääräiset ravinnepitoisuudet ovat edelleen kasvaneet vuoteen 2003.
Iijoen pääuoman veden laatu on Pahkakosken kohdalla ympäristöhallinnon
tekemän ja vuosien 1994–97 aineistoon perustuvan vedenlaatuluokituksen
mukaan hyvä. Iijoen alue on maamme sateisimpia. Iijoessa runsaan sadannan vaikutus on nähtävissä korkeina valumina. Järvien vähäisestä
määrästä johtuen sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus virtaamiin ja sitä
kautta vedenlaatuun. Iijoen vesistöalueen yläosan vedet ovat luonnostaan
kirkkaita ja niukkaravinteisia. Joen humuspitoisuus ja ravinteisuus lisääntyvät valuma-alueen suoperäisyyden kasvaessa latvoilta jokisuuta kohden.
Iijoen vedenlaatuun vaikuttavat hyvin voimakkaasti sivujoet, varsinkin Livojoki, Siuruanjoki ja Kostonjoki.
Iijoen vesi on ollut Pahkakosken kohdalla, Pohjois-Koutuanjoen laskukohdan alapuolella, humuspitoista CODMn:n ja värin perusteella. Veden pHtaso on ollut keskimäärin lievästi hapan; pH:n vaihtelut ovat olleet pienempiä kuin jokeen laskevissa ojissa. Iijoen vesi on ollut kirkasta ja veden kiintoainepitoisuudet sekä talvi- että kesäaikaan alhaisia. Veden happitilanne
on vaihdellut tyydyttävästä hyvään. Talviaikainen fosforipitoisuus on ollut
keskimäärin 19 µg/l ja typpipitoisuus 436 µg/l.
Kesän keskimääräinen fosforipitoisuus (22 µg/l) on lievästi reheville vesille
tyypillinen, kun taas typpipitoisuus (353 µg/l) on karuille vesille tyypillinen.
Kasviplanktonin biomassaa kuvaava a-klorofyllipitoisuus on keskimäärin olleet reheville vesille tyypillinen (8,2 µg/l). Epäorgaanisten ravinteiden pitoisuudet ovat olleet pieniä. Mineraaliravinteiden suhteen perusteella arvioituna Pahkakosken kohdalla levätuotantoa rajoittavana minimiravinteena
typpi ja fosfori vaihtelevat.
Kipinän havaintopaikalla, noin 25 km Pahkakoskelta ylävirtaan, ravinne- ja
a-klorofyllipitoisuudet ovat olleet keskimäärin hieman alhaisempia kuin
Pahkakosken kohdalla. Muilta osin keskimääräisessä vedenlaadussa ei
ole ollut juurikaan eroa havaintopaikkojen kesken. Kipinän havaintopaikka
kuuluu intensiiviseen tarkkailuun, joten havaintopaikan tarkkailuaineisto on
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Pahkakoskea laajempi. Erot havaintomäärissä heikentävät aineistojen vertailtavuutta.
Iijoen pääuoman vedenlaatu on ollut selvästi Pohjois-Koutuanjokea parempi.
Perifytontutkimuksia on tehty Iijoen pääuomassa Kipinän ja Pahkakosken
kohdalla vuosina 1999 ja 2001. Tutkimusten käytännön toteuttamisessa on
ollut ongelmia, minkä takia aineisto on hyvin puutteellinen. Näyttäisi kuitenkin siltä, että perifytonin kasvu lisääntyy Kipinästä Pahkakoskelle.
Kalatalous
Kalastus Koutuanjärvellä ja Pohjois-Koutuanjoella
Karjalankylän osakaskunnan edustajan mukaan Koutuanjärven ja PohjoisKoutuanjoen varressa ei ole asutusta. Koutuanjärvi on tummavetinen ja
matala järvi. Koutuanjärvellä kalastaa arviolta noin 20 henkilöä verkoilla,
katiskoilla ja heittovavoilla. Pohjois-Koutuanjoessa pidettäneen myös muutamia mertoja lähinnä joen yläosalla. Talvella järvellä harjoitetaan jonkin
verran koukku- ja pilkkikalastusta. Kalastus on paljolti keväistä nousuhauen pyyntiä. Hauen ohella saadaan ainakin ahventa, madetta ja särkeä.
Pohjois-Koutuanjoella kalastus on vähäistä.

Kalastus Iijoen rakennetulla alaosalla
Siuruanjokisuun yläpuolisella noin 20 km:n pituisella Iijoen osuudella
vuonna 2003 tehdyn kalastustiedustelun mukaan rantatilallisista kalasti 60
% eli 70 tilaa. Kalastusta harjoitettiin pääasiassa heittovavoilla, verkoilla,
katiskoilla ja mato-ongilla. Verkoilla kalastettiin toukokuulta lokakuulle. Talvella helmi–huhtikuussa kalasti vain yksi kalastaja. Verkoilla kalastettiin
keskimäärin kuukausi ja katiskoilla kaksi kuukautta. Heittovavoilla kalastettiin keskimäärin 25 kertaa kesän aikana. Rantatilallisten kokonaissaalis oli
noin 2 700 kg, mistä haukea oli noin kolmannes ja kirjolohta sekä ahventa
molempia neljännes. Muiden kalalajien (taimen, harjus, siika, made, lahna,
säyne, särki) saalis oli vähäinen. Nykyisin alueen merkittävin saalislaji on
pyyntikokoisena istutettu kirjolohi. Talouskohtainen saalis oli 39 kg.
Kalojen makuvirheitä ilmoitti Iijoella esiintyvän 53 % kalastajista. Heistä 77
% arvioi makuvirheet niin voimakkaiksi, että ne heikentävät kalojen käyttökelpoisuutta. 71 % arvioi pyydysten likaantumisen vaikeuttavan kalastusta
tai olevan sitä voimakkaampaa (pyynti lähes mahdotonta). Likaantumisen
aiheuttajina mainittiin yleisimmin humus/turve, limoittuminen ja ruskea muta/liete/nöyhtä. Pyydysten roskaantumisesta mainitsi lisäksi muutama kalastaja. Yksittäistapauksissa mainittiin lisäksi pohjakasvillisuuden lisääntyminen, joen liettyminen ja rantojen rehevöityminen.
Iijoen velvoitehoidon tarkkailutulosten mukaan Iijoen rakennetun alaosan
kalastus on kotitarve- ja virkistyskalastusta. Kirjolohi-istutusten myötä virkistyskalastuksen suosio on kasvanut. Kirjanpitokalastajien kaikkien patoaltaiden yhteissaaliista saatiin vuosina 1994–1999 verkoilla vajaat 70 % ja
loput pääasiassa vapakalastuksella. Saaliista oli kirjolohta 32 %, haukea
28 % ja ahventa 15 %. Eri patoaltailla saalislajien suhteissa oli huomattavaa vaihtelua. Alimmilta Raasakan ja Maalismaan altailta saatiin eniten kirjolohta, kun taas Kierikin ja Pahkakosken altailta saatiin eniten haukea.
Taimenta saatiin parhaiten Pahkakosken altaalta. Kaikkien patoaltaiden
keskiarvona laskettuna verkoilla saatiin vuosina 1997–1999 kirjolohta kes-
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kimäärin noin 500 g ja haukea noin 150 g kerrallaan verkkoa kohti. Taimenta ja siikaa saatiin verkoilla vain 20–30 g. Vapakalastuksella saadut
saaliit olivat varsin pieniä: haukea keskimäärin 370 g ja kirjolohta 120 g kalastuskertaa kohden.
Kalasto ja sen hoitotoimet
Koutuanjärven ja Pohjois-Koutuanjoen kalastoon kuuluvat ainakin hauki,
ahven, made ja särki. Iijoen rakennetun alaosan pyydettävään kalastoon
kuuluvat ainakin taimen, kirjolohi, siika, harjus, hauki, ahven, made, säyne,
lahna ja särki. Iijoen rakennetun alaosan patoaltaisiin on istutettu viime
vuosina lähinnä pyyntikokoista kirjolohta. Sen lisäksi on istutettu jonkin verran 3-vuotiasta järvitaimenta ja 1-kesäistä kuhaa.
Pohjois-Koutuanjoessa ei esiinny rapua. Iijoen rakennetulla alaosalla esiintyy rapua satunnaisesti, mutta pyyntivahvaa kantaa ei alueella ole.
Maaperä ja pohjavesiolot
Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan Palosuota lähin pohjavesialue on noin 1 km suosta koilliseen sijaitseva Huiskankankaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I). Alue sijaitsee Siuruanjokeen
laskevan Isterinojan valuma-alueella ja Isterinoja jää Palosuon ja pohjavesialueen väliin.
Tuotantoalueen lähiympäristössä ei ole asutusta, joten myöskään talousvesikaivoja ei ole tuotantoalueen välittömässä läheisyydessä.
Muut elinkeinot ja toiminnot
Palosuon tuotantoaluetta ympäröivät alueet ovat lähinnä metsätalouskäytössä. Tuotantoaluetta ympäröivät ojitetut suoalueet sekä kangasmetsät.
Tuotantoalueen koillis- ja itäreunoilla on ojittamatonta suoaluetta samoin
kuin tuotantoalueesta noin 800 m luoteeseen sijaitsevalla Latvasuolla.
Suo- ja metsäalueet ovat mahdollisia marjastus- ja metsästysalueita.
Tuotantoalue sijaitsee poronhoitoalueella. Alue kuuluu Kollajan paliskunnan alueeseen.
Muut kuormittavat toiminnat
Lähin tuotantoalue, hakijan tuotannossa oleva Kemira Oyj:n Koutuansuo
sijaitsee noin 3 km etelään Palosuosta. Palosuon lähiympäristössä ei ole
asutusta tai maataloutta.
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TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN
Vaikutus pintavesiin
Vaikutus vedenlaatuun
Palosuo on ollut tuotannossa vuodesta 1997 lähtien. Kuormituksen arvioidaan jatkossa pysyvän samalla tasolla kuin se vuosina 1997–2002 keskimäärin on ollut. Palosuolle on suunnitteilla pieni lisäalue, mutta pienen kokonsa takia lisäalueen kuntoonpano tai tuotantoon ottaminen ei tuotantokauden aikana juurikaan lisää kuormitusta.
Palosuon turvetuotantoalueen kuormituksen vesistövaikutuksia on arvioitu
laimentumissuhteen perusteella Palosuon laskuojana toimivan metsäojan
laskiessa Koutuanjärveen. Pitoisuuslisät on laskettu kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa ali- ja ylivirtaamatilanteessa. Virtaamina on käytetty kesä–syyskuun virtaamia. Teoreettiset pitoisuusmuutokset on laskettu
siirtämällä kuormitus sellaisenaan laskentakohtaan ottamatta huomioon
sedimentaatiota ja muita lasku-uomassa tapahtuvia prosesseja.
Palosuon turvetuotantoalueen kuormitus lisää vähäisessä määrin Koutuanjärveen tulevaa kiintoainekuormitusta. Humuksen (CODMn) ja ravinteiden
osalta pitoisuuslisäykset ovat selvemmät. Vaikutukset ovat selvimmin havaittavissa ylivirtaamatilanteessa sekä alivirtaamakaudella. Palosuon turvetuotanto lisää osaltaan Koutuanjärven liettymistä, rehevyyttä sekä humuspitoisuutta. Koutuanjärvi on kuitenkin ollut hyvin rehevä ja humuspitoinen jo ennen Palosuon turvetuotannon aloittamistakin. Myös Palosuolta
lähtenyt vesi ennen turvetuotannon aloittamista oli humuspitoista ja erittäin
ravinteikasta. Palosuon kunnostusvaiheessa suolta lähtenyt vesi oli pääsääntöisesti ennakkotarkkailua huonompaa. Tuotantovaiheesta Palosuolta
ei ole vedenlaatuaineistoa käytettävissä. Turvetuotannon kuormituksesta
huolimatta Koutuanjärven vedenlaatu on parantunut 1970-luvun tilanteesta.
Palosuon päästöjen on arvioitu pysyvän nykyisellä tasollaan myös lisäalueiden kuntoonpanon ja tuotantoon ottamisen ajan, joten vesistövaikutukset
Koutuanjärvessä eivät muutu nykyisestä.
Koutuanjärvi on matala ja vesikasvillisuutta järvessä on erittäin runsaasti.
Suurin osa Palosuon turvetuotantoalueen kuormituksesta sedimentoituu ja
sitoutuu Koutuanjärveen, joten Palosuon turvetuotannon kuormituksen vaikutus Koutuanjärven alapuolisessa Pohjois-Koutuanjoessa jää merkittävästi pienemmäksi kuin järven yläpuolella metsäojassa. Palosuon turvetuotantoalueen kuormituksella ei käytännössä ole vaikutuksia Iijoen pääuoman vedenlaatuun.
Vaikutus virkistyskäyttöön
Koutuanjärvellä ei ole sellaisia virkistyskäyttömuotoja, joihin Palosuolta tulevalla kuormituksella olisi merkittävää vaikutusta. Pohjois-Koutuanjoen ja
Iijoen virkistyskäyttöön Palosuon kuormituksella ei ole juuri vaikutusta.
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Vaikutus kalastoon ja kalastukseen
Koutuanjärven kalasto koostuu pääasiassa vedenlaadun muutoksia melko
hyvin kestävistä kevätkutuisista lajeista kuten hauki, ahven ja särki, joiden
kantoihin hankkeen suorat haitalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Talvikutuinen made kärsii kuormituksesta kevätkutuisia kalalajeja herkemmin. Koutuanjärven alapuolella hankkeen kuormituksella ei arvioida olevan mainittavia kalastovaikutuksia. Turvetuotannon vesistövaikutukset voivat heikentää ainakin lohensukuisten kalalajien menestymistä kuormitetussa vesistössä.
Palosuon aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus vaikuttaa osaltaan
Koutuanjärven vedenlaatuun. Lisääntyvän kuormituksen kalataloudelliset
haitat näkyvät Koutuanjärvellä selvimmin erilaisina kalastukseen liittyvinä
haittoina kuten mm. veden tummuus, pyydysten likaantuminen, vesikasvillisuuden lisääntyminen ja pohjan liettyminen. Koutuanjärven alapuolella
hankkeen kuormituksella ei arvioida olevan mainittavia kalataloudellisia
vaikutuksia. Käytännössä Palosuon turvetuotantoalueen vaikutuksia ei
voida täsmällisesti eritellä muista samaan suuntaan vaikuttavista tekijöistä,
kuten metsätalous.
Yksittäisten pienten turvetuotantoalueiden kalatalousvaikutukset ovat usein
marginaalisia, mutta suurehkot yksittäiset suot tai vesistöalueen turvetuotanto kokonaisuudessaan voi ylittää korvaus- tai kompensaatiotoimia edellyttävän vaikutustason. Koutuanjärveen ei johdeta Palosuon lisäksi muiden
turvetuotantoalueiden kuivatusvesiä. Palosuon kuormitus, vesiensuojelumenetelmä, sijainti ja alapuolisen vesistön kalataloudellinen arvo huomioiden Palosuon kuormituksen ei arvioida ylittävän kompensaatiotoimia edellyttävää vaikutustasoa.
Ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus
Turvetuotannon pölypäästöjä koskevia tutkimuksia ovat mm. "Turvetuotannon pölypäästö ja ympäristö. Ilmatieteenlaitos 1998" sekä "Turvetuotannon PM2.5-päästöt: pölypäästölähteiden osuudet. Kuopion yliopisto
1/1999". Tutkimustulosten sekä vuosia useilla tuotantoalueilla jatkuneiden
laskeumamittausten perusteella voidaan todeta, että turvetuotannon aiheuttaman pölyämisen viihtyvyyshaitan rajana on avoimessa maastossa noin
500 metriä ja tuotannon aiheuttama pölyn lisäys voidaan erottaa taustalaskeumasta pölyämiselle suotuisissa oloissa noin kilometrin etäisyydelle toimintakohdasta. Myös pienhiukkasten pitoisuuden on todettu putoavan voimakkaasti viimeistään noin 500 metrin etäisyydellä pölylähteestä.
Turveperäinen pöly ei ole terveydelle eikä ympäristölle vaarallista, mutta
tummana se on pieninäkin pitoisuuksina helposti erottuvaa ja voi siten aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.
Kasvillisuuden, erityisesti puuston, on todettu tehokkaasti vähentävän pölyn kulkeutumista tuotantoalueen ympäristöön.
Palosuo sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä lähimmästä rakennuksesta, joten tuotantotoimien mahdollisesti aiheuttama pölyäminen ei ulotu niihin saakka.
Hakijan tietoon ei ole tullut hankealueen toiminnan aiheuttamia pölyhaittoja, eikä niistä ole valitettu.
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Melun ja tärinän vaikutukset
Tuotannon ja liikenteen aiheuttamaa melua voidaan ajoittain havaita tuotantoalueen läheisyydessä. Äänet eivät voimakkaimmillaankaan kantaudu
tuotantoalueelta asutukseen saakka.
Muut vaikutukset
Palosuon tuotannon jatkaminen ja uusien alueiden kunnostaminen eivät
aiheuta oleellisia muutoksia maisemaan. Lisäalueet rajoittuvat saumattomasti olemassa olevaan tuotantoalueeseen.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hakija on esittänyt Palosuon turvetuotantoalueelle käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailusuunnitelman. Suunnitelmaan ei sisälly kalataloudellista tarkkailua. Iijoen kalastuksesta ja kalastosta on saatavilla runsaasti tietoa, jota
hyödynnetään arvioitaessa turvetuotannon vaikutuksia. Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan ohjelmaa täydentää esimerkiksi rantojen omistajille suunnatulla kalastustiedustelulla Koutuanjärven alueella.
Koska suunnitellut lisäalueet ovat pieniä ja vaikutukset vähäisiä, kuntoonpanovaiheen aikaista tarkkailua ei esitetä suoritettavaksi.
Pöly- tai melutarkkailu ei asutuksen etäisyys huomioon ottaen ole tarpeen.
Käyttötarkkailu
Käyttöpäiväkirja
Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat tiedot:
– tiedot tuotantotoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä tuotantopäivät
– tiedot ojitus-, kunnostus- ja tuotantotoiminnan etenemisestä
– tuotantomenetelmä
– ojitusten yhteydessä kirjataan tarkat kaivuajat ja –paikat
– vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta, havainnot
toimivuudesta sekä kaikki, myös väliaikaiset poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista
– laskeutusaltaiden ja sarkaojien lietesyvennysten tyhjentäminen
– ojastojen puhdistukset
– sadanta, haihdunta, lämpötila ja tuuli, jos niitä mitataan
– pumppaamon asennus, käyttöaika, mahdolliset häiriöt
– huomautukset, mm. rankkasateiden kestot ja seuraukset
– jätehuoltoon liittyvät toimet
– tiedot pölyn ja melun seurannasta (tuulitauot, valitukset jne.)
– muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta maaperään, vesistö- ja ilmakuormitukseen tai meluun.
Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Yli-Iin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa käyttöpäiväkirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirja säilytetään niin kauan, kuin tuotantoa harjoitetaan. Päivä-
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kirjamerkinnöistä tehdään vuosittain yhteenveto, joka toimitetaan päästötarkkailuvuotena tarkkailua suorittavalle konsultille ja erikseen sovittaessa
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Tehon tarkkailu
Palosuolla ei toteuteta vesienkäsittelyrakenteiden tehontarkkailua mittauksin. Rakenteiden tehoa arvioidaan havainnoimalla silmämääräisesti mm.
pintavalutuskentän kuntoa sekä syvennyksiin ja altaisiin pidättyvän lietteen
määrää.
Päästötarkkailu
Palosuon turvetuotantoalueelta lähtevän veden laatua tarkkaillaan pintavalutuskentän alapuolisella mittapadolla lupakauden aikana kahtena vuonna,
vuosina 2006 ja 2010. Vesinäytteet otetaan kesällä ja syksyllä 15.5.–30.9.
kahden viikon välein.
Virtaama mitataan päästötarkkailuvuosina jatkuvatoimisin laittein 15.5.–
30.9. Muiden vuodenaikojen päästöjen arviointiin käytetään ympärivuotisten tarkkailukohteiden tuloksia voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan alueen turvetuotantosoiden käyttö- ja kuormitustarkkailuohjelman mukaisesti.
Näytteistä määritetään kiintoaine, kemiallinen hapenkulutus, kokonaistyppi
ja kokonaisfosfori. Lisäksi kolme kertaa kesässä, kesä-, heinä- ja elokuun
ensimmäisellä näytekerralla, määritetään fosfaattifosfori, ammoniumtyppi,
nitraatti- ja nitriittitypen summa, rauta ja pH.
Päästötarkkailuvuosina tuottajan edustaja ottaa näytteitä poikkeustilanteissa (ylivaluma, suolla tehtävät toimenpiteet). tulokset toimitetaan välittömästi konsultille ja niistä määritetään kiintoaine, kokonaistyppi, kokonaisfosfori
ja kemiallinen hapenkulutus.
Päästöjen laskennassa käytetään aina Palosuon mitattuja tietoja sekä virtaamatietona mitattua virtaamaa. Niinä vuosina, kun virtaamaa ei mitata,
käytetään laskennassa edustavien Pohjois-Pohjanmaan pintavalutuskentällisten turvetuotantoalueiden mitattuja virtaamatietoja.
Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan
käyttäen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia: kokonaisfosfori 20 µg/l, kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 2 mg/l. Vaihtoehtoisesti
luonnonhuuhtouman arviointiin käytetään Lapiosuon–Ison Äijönsuon soidensuojelualueella sijaitsevan Vitmaojan valuma-alueen tuloksia tai muita
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen kanssa sovittavia laskennallisia
arvoja tai alueita.
Koska Palosuolla päästöjä tarkkaillaan vain sulan veden aikana, alueen
ympärivuotisen kuormituksen arvioinnissa käytetään edustavan ympärivuotisen tarkkailukohteiden tuloksia.
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Vaikutustarkkailu
Vesistötarkkailu
Vesistötarkkailu tehdään samoina vuosina ja samoilla näytteenottokerroilla
kuin päästötarkkailua. Alapuoliset havaintopaikat ovat Koutuanjärvessä ja
Pohjois-Koutuanjoessa. Iijoen Pahkakoskessa vedenlaadun seuranta on
vuosittaista.
Näytteitä otetaan neljä: ensimmäinen kevättulvan aikaan huhti–
toukokuussa ja loput kolme kesä–lokakuussa eri virtaamatilanteissa.
Näytteenoton yhteydessä mitataan lämpötila ja näkösysyys. Näytteistä
määritetään happi, sähkönjohtavuus, pH, väri, kemiallinen hapenkulutus,
a-klorofylli kesä–syyskuussa, kokonais- ja fosfaattifosfori, kokonais- ja
ammoniumtyppi, nitraatti- ja nitriittitypen summa sekä rauta. Hehkutushäviö määritetään, jos kiintoainepitoisuus on yli 20 mg/l.
Raportointi
Vesistö- ja päästötarkkailun tulokset toimitetaan välittömästi niiden valmistuttua tai viimeistään kahden viikon kuluttua näytteenotosta sähköpostilla
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, Yli-Iin ympäristönsuojelulautakunnalle ja Vapo Oy:lle. Tulokset toimitetaan tarkkailujakson päätyttyä
myös paperitulosteena. Tulosteessa tulee näkyä tarkkailukauden edelliset
tulokset. Päästötarkkailun tulokset tulee esittää havainnollisessa muodossa graafisesti. Poikkeavista tuloksista otetaan heti yhteyttä Vapo Oy:hyn ja
ympäristökeskukseen. Samoin ilmoitetaan mahdolliset näytteenottajan havaitsemat vedenlaatuun vaikuttavat tekijät. Päästötiedot toimitetaan sähköisessä muodossa siirrettäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.
Päästö- ja vesistötarkkailutulokset raportoidaan samassa raportissa, jossa
tarkastellaan Palosuon kuormituksen vaikutusta Koutuanjärveen ja Koutuanjokeen. Raportin on oltava valmiina seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Raportointi voidaan tehdä osana suurempaa kokonaisuutta. Vuodesta 2006 lähtien tämän tarkkailun raportointi hoidetaan osana turvetuottajien yhteistarkkailua, jolloin raportoinnissa noudatetaan sovittuja käytäntöjä ja esitystapopja. Iijoella on voimassa yhteistarkkailuohjelma
vuoteen 2005.
Raportti lähetetään Vapo Oy Energialle, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Yli-Iin kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Laadunvarmistus
Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja tai muita PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksymiä menetelmiä.
Ohjelman voimassaolo
Tarkkailuohjelma on voimassa seuraavan lupajakson ajan. Ohjelmaan voidaan tehdä muutoksia sopimalla niistä Vapo Oy:n ja Pohjois-Pohjanmaan

22
ympäristökeskuksen sekä Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kesken.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN
Turvetuotantotyön ajankohta, kuiva kesäkausi ja työn luonne aiheuttavat
ympäristölle paloturvallisuusriskin. Turvetuotantoalue on pelastustoimilain
tarkoittama kohde. Sisäasiainministeriö on antanut ohjeen turvetuotantoalueen paloturvallisuudesta. Ohje on uusittu viimeksi vuonna 2000. Ohjeessa on määräykset mm. turvetuotantoalueen yleisjärjestelyistä, palotarkastusten suorituksesta, turvetuotantoalueen turvallisuussuunnitelman
laadinnasta, tuotantohenkilöstön koulutuksesta sekä vaadittavasta sammutuskalustosta.
Työmaille laaditaan vuosittain ohjeen mukainen turvallisuussuunnitelma.
Suunnitelmista ja ohjeista annetaan koulutusta ja ne jaetaan työmaalla
toimivalle henkilöstölle ja yrittäjille. Työmaille on nimetty palo- ja pelastusorganisaatio, joka vastaa mahdollisen tulipalon alkusammutuksesta ja
muiden hätätilanteiden hoitamisesta. Työmailla on tarvittava alkusammutuskalusto ja ensiapuvälineistö sekä toiminta- ja ensiapuohjeet onnettomuustilanteiden varalle.
Paloviranomaisille toimitetaan vuosittain päivitetyt paloturvallisuussuunnitelmat. He tekevät ennen tuotantokauden alkua arviointi- ja tutustumiskäyntejä työmailla ja hyväksyvät työmaan palosuojeluvalmiuden. Viranomaiset osallistuvat tuotantoyksiköiden palosuojelukoulutukseen ja harjoitusten pitämiseen.
Koska lähin asutus sijaitsee kaukana tuotantoalueesta, ei alueella mahdollisesti varotoimista huolimatta syttyvä turvepalo aiheuttaisi välitöntä vaaraa
ympäristön ihmisille.
Palosuolla ei ole sellaisia vesiensuojelurakenteita, jotka aiheuttaisivat erityistä riskiä ympäristölle. Pintavalutuskentän patorakenteen tai penkan pettäessä voisi normaalia suurempia kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia päästä
alapuoliseen vesistöön. Tällainen häiriö on aina lyhytaikainen ja sen korjaustoimet ratkaistaan tapauskohtaisesti. Samoin pumppaamon häiriötilanteista aiheutuva haitta on pahimmillaankin vähäinen. Häiriötilanteista ei aina aiheudu lainkaan vaikutuksia tuotantoalueen ulkopuolelle. Tilanteita pyritään ennaltaehkäisemään rakenteiden hoidolla, kunnon seurannalla ja
korjaustoimilla.
Ympäristöviranomaiset tarkastavat oman harkintansa mukaan työmaan
ympäristönhoidon tasoa sekä vesiensuojelurakenteita ja antavat tarkastuksiin liittyen ohjeita ja velvoitteita.
Palosuon turvetuotantoalueella on ympäristövahinkovastuuvakuutus.

VAHINKOJA ESTÄVÄT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET
Palosuon vesienjohtaminen ei ylitä kompensaatiotoimia edellyttävää vaikutustasoa Koutuanjärvessä eikä sen alapuolisissa vesistöissä. Perusteita
korvausten määräämiseen kalaveden omistajille ja yleisen kalatalousedun
haitoista kalatalousmaksuna työvoima- ja elinkeinokeskukselle ei ole.
Palosuon toiminta ei aiheuta tilakohtaista korvattavaa haittaa.
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksen täydennykset
Hakemusta on täydennetty 23.2.2004 Palosuon turvetuotantoalueen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmalla.
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla ympäristölupavirastossa sekä Yli-Iin kunnassa 16.3.–15.4.2004 sekä erityistiedoksiantona asianosaisille. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettu 16.3.2004 sanomalehti Kalevassa.
Ympäristölupavirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskukselta sekä Pudasjärven kunnalta ja sen ympäristönsuojelu-, kaavoitus- ja terveydensuojeluviranomaiselta.
Lausunnot
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ympäristökeskus on lausunut, että mikäli ympäristölupa myönnetään, alueeseen voidaan soveltaa maakuntakaavan yleistä suunnittelumääräystä:
"Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä
soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai
kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Tuotantoa tulee harjoittaa
niin, että sen valuma-aluekohtainen vesistön kuormitus vähenee valtakunnallisen vesiensuojelun tavoiteohjelman mukaisesti. Turvetuotannon lopettamisen jälkihoidon ympäristövaikutukset tulee käsitellä valvonta- ja lupaviranomaisten kanssa ennen tuotannon päättymistä. Suopohjien jälkikäytön
suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelliset maankäyttötarpeet."
Hakemuksessa esitetyllä yksittäisellä, suokohtaisella vaikutustarkkailulla ei
saada kaikkea tarvittavaa tietoa, jotta luvan saaja voisi täyttää ympäristönsuojelulain 5 §:n ensimmäisessä momentissa mainitun velvollisuuden olla
riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen käsityksen mukaan vaikutusten selvittäminen Iijoella
vaatii ehdottomasti yhteistarkkailua turvetuotannon keskittymien vuoksi.
Ympäristökeskus on vaatinut, että Iijoen turvetuotantoalueet on määrättävä
ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan osallistumaan edelleen yhteistarkkailuun.
Ympäristökeskus on katsonut, että tässä vaiheessa on vaikeaa ottaa kantaa vesistöhavaintopaikojen sijaintiin ja tarkkailuvuosiin. Tarkkailuvuosien
valinta kuuluu tarkkailuohjelman tarkempaan suunnitteluun. Yhteistarkkailuohjelmaa laadittaessa suunnitellaan, toteutetaanko laajaa tarkkailua koko
vesistöalueella samanaikaisesti vai vuorottelevatko eri osavesistöalueet.
Lisäksi biologisen ja kalataloudellinen tarkkailun ajankohta suhteessa vesistön vedenlaadun tarkkailuun on suunniteltava järkeväksi kokonaisuudeksi.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen käsityksen mukaan pelkästään
Vitmaojan tuloksia käyttäen ei luonnonhuuhtoumaa voida arvioida luotetta-
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vasti, joten kuormitusta on arvioitava bruttokuormitusten avulla. Hakemuksessa onkin esitetty nettokuormitusten lisäksi myös bruttokuormitukset ja
mm. pitoisuusmuutokset on tekstin mukaan laskettu bruttokuormituksilla.
Palosuon kuormituksen arviointi jää puutteelliseksi, koska alueelta ei ole
mitattuja tuotantovaiheen päästötietoja. Palosuon kuivatusvedet on johdettu tuotantokauden ulkopuolella suoraan laskuojaan, mutta vuosikuormitusarviot on tehty käyttämällä laskeutusaltaalla varustetuilta tuotantoalueilta mitattuja arvoja. Ennakkotarkkailutietojen osalta jää epäselväksi, oliko
alue ennen turvetuotantoa metsäojitettua vai luonnontilaista aluetta. Lisäksi hakemuksesta puuttuu turvetuotantoalueiden yhteisvaikutusten arviointi
Iijoen Maalismaan–Haapakosken vesistöalueella (61.12).
Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan lupa voidaan myöntää myös lisäalueelle. Vesivaraviranomaisen kannalta hankkeeseen ei ole huomautettavaa. Lisäalueille ei ole tiedossa sellaisia luonnonsuojelullisia seikkoja, jotka
estäisivät tuotantotoiminnan aloittamisen. Muun kuin tuotantoajan vesiensuojelu tehostuu, kun vedet johdetaan muuna kuin pumppausaikana laskeutusaltaiden kautta. Altaiden alapäähän tulee asentaa patolaitteet, ellei
niitä ole. Kentälle on johdettava vesiä mahdollisimman aikaisesta keväästä
lähtien, eikä tuotantoalueella saa aloittaa mitään turvetta irrottavaa toimintaa ennen kuin vedet voidaan johtaa kentälle.
Mikäli lupakaudella on tarpeen tehdä massansiirtoja, on niiden tekeminen
vesiensuojelurakenteineen etukäteen hyväksytettävä ympäristökeskuksella. Massansiirtoalueita on mahdollisuuksien mukaan käytettävä vesiensuojelun tehostamiseen.
Ympäristökeskuksen käsityksen mukaan turvetuottaja on vastuussa turvetuotantoalueesta, kunnes alueelta ei enää tule sanottavaa kuormitusta tai
kun alue siirtyy uuteen käyttöön. Tästä syystä vesiensuojelua tulee jatkaa
siihen saakka, kun alue siirtyy uuteen käyttöön. Mikäli lupakauden aikana
tuotannosta poistuvilla alueilla aiotaan toteuttaa tuotantosuunnitelmasta
poikkeavia vesienjohtamisjärjestelyjä tai alueita siirtyy uuteen käyttöön, on
niistä etukäteen ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle.
Päiväkirjamerkinnöistä on vuosittain tehtävä kooste, joka on pyydettäessä
toimitettava ympäristökeskukseen ja liitettävä lupamääräysten tarkistamishakemuksen liitteeksi. Lupamääräysten tarkistaminen tulee asettaa kaikille
saman valuma-alueen 61.12 tuotantoalueille samaan aikaan, esimerkiksi
vuoden 2013 tai 2014 vuoden loppuun mennessä.
2. Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Palosuon turvetuotantoalue on valuma-alueesta 10 prosenttia, ja kuormituksella on selvä vaikutus suolta laskevan metsäojan ja Koutuanjärven vedenlaatuun. Vedenlaatutietojen perusteella kalataloushaittoja voidaan arvioida esiintyvän.
Aiheutuvaa haittaa ei voida kompensoida toimenpide- tai maksuvelvoitteella. Koutuanjärvi on matala, umpeen kasvamassa ja vedenlaadultaan huono. Kalojen istuttamisella ei saada toivottua tulosta. Palosuo on valumaalueen ainoa lupavelvollinen kuormittaja, ja maksuvelvoitteen toimeenpanokustannus olisi maksuun nähden niin suuri, ettei maksun määrääminen
ole mielekästä. Palosuon alapuoliselle vesialueelle aiheutuva kalataloudellinen haitta on vallitsevassa tilanteessa korvattava vesialueen omistajille.

25
Hakemus on kalataloudellisten selvitysten osalta puutteellinen. Kalastajatiedot perustuvat osakaskunnan edustajan haastatteluun, eikä saalista tai
kalastushaittoja ole selvitetty esimerkiksi tiedustelulla. Suolta laskevan
metsäojan kalastosta ei ole mainintoja. Tietojen täydentämiseksi hankkeen
kalataloudellisia vaikutuksia on tarkkailtava.
Lupa on myönnettävä toistaiseksi. Hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi on
jätettävä vuoden 2013 loppuun mennessä.
Hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia on tarkkailtava Kainuun työvoimaja elinkeinopiirin hyväksymällä tavalla.
3. Yli-Iin kunnan rakennus- ja valvontalautakunta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole ollut hakemukseen huomauttamista.
4, Yli-Iin kunnan terveystarkastaja
Terveystarkastaja kunnan terveydenhoitoviranomaisena on lausunut, että
Koutuanjärvi on runsaasti virkistyspaikkana käytetty erämaajärvi. Turvetuotantoalueen vesien johtaminen tuhoaa järven rehevöittämällä ja pilaamalla
veden. Palosuon vesien johtamiseen tulee hakea toinen menettelytapa.
Muistutukset ja mielipiteet
5. Etelä-Iin kalastuskunta
Turvetuotantoalueita, lupia ja vaikutuksia on tarkasteltava kokonaisuutena.
Vaikutuksia tulee tarkastella myös Iijokisuulla, jonne keräytyvät jokivarren
kaikkien turvetuotantoalueiden haitalliset vaikutukset. Lupien myöntämistä
ja niiden ehtoja tulee tarkastella olemassa olevat ja suunnitellut alueet huomioon ottaen.
Jokaiselle turvetuotantoalueelle tulee olla mahdollisimman tehokkaat vahinkojen estämistavat ja vesiensuojelutavat. Suojelutoimia ja niiden valvontaa on tehostettava ja toimista on ilmoitettava myös Iijokisuulla.
6. Karjalankylän vesialueen osakaskunta
Koutuanjärveen laskettavat valumavedet aiheuttavat haittaa kalastolle ja
virkistyskäytölle Pohjois-Koutuanjoessa ja Iijoessa. Hakijan on korvattava
kalataloudelliset haitat 100 euron vuotuisella kalatalousmaksulla.
7. Matti Hirn
Tulisi selvittää turvetuotantohankkeiden vahingolliset vaikutukset kokonaisuutena ja hankkeiden vaikutusalue. Yhtään lupaa ei tulisi myöntää ennen
kuin vahingolliset vaikutukset ja niistä johtuvat korvaukset on selvitetty.
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Hakijan kuuleminen ja vastine
Ympäristölupavirasto on 26.4.2004 varannut hakijalle tilaisuuden antaa
vastine lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden johdosta. Vastineessaan
31.5.2004 hakija on lausunut seuraavaa:

1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Yhteistarkkailu
Hakijan mielestä luvanhaltijoiden sijainnilla ja kuormituksen suuruudella on
merkitystä, kun harkitaan luvan haltijoiden määräämistä tarkkailemaan yhdessä toimintojensa vaikutuksia. Ympäristönsuojelulain 46 §:n tarkoitus toteutuu, kun Vapon Palosuon tarkkailu velvoitetaan toteutettavaksi ja raportoitavaksi yhdessä Kemiran, Turveruukin ja Kuiva-Turpeen vastaavien
tarkkailujen kanssa. Ympäristöluvassa tulee tarkastella tarkkailuohjelman
riittävyyttä ensi lupakohtaisesti. Iijoen yhteistarkkailussa ei ole saatu lupakäsittelyyn tarvittavaa tietoa vesistövaikutuksista.
Tarkkailuvuodet
Tarkkailuvuosien osalta toiminnanharjoittajan on pystyttävä suunnittelemaan toimintansa useamman vuoden päähän. Tarkkailu on koordinoitava
ja rytmitettävä eri vesistöihin, jotta koko Pohjois-Suomen turvetuotannon
tarkkailusta saadaan järkevä ja hallittu kokonaisuus. Palosuon ohjelmassa
kaikki esitetyt vuodet on tarkkaan harkittu, eikä ole syytä jättää vahvistamatta ohjelmia myös näiltä osin. Mikäli tarkkailua ei vahvisteta, on todennäköistä, että Iijoen tarkkailu on yhtä kaaosta ja menee päällekkäin muiden
vesistöalueiden kanssa.
Biologinen tarkkailu
Iijoen pääuomassa Maalismaan–Haapakosken alueella ei ole erityistä turvetuotannon keskittymää, jota voisi tarkkailla, koska suot sijaitsevat useiden sivuvesistöjen varrella eivätkä ole suuria. Iijoen pääuomaan ei ole
suunniteltu biologista tarkkailua, mutta selvilläolovelvollisuus toteutuu vedenlaadun seurannalla.
Vesistömallitarkastelu
Ympäristökeskuksen esittämä vesistömallitarkastelu ei ole sopiva velvoitetarkkailuun. Mallitarkastelu on karkea eikä toisi lisäinformaatiota yksittäisen
tuotantoalueen eikä edes saman ojan varressa olevien tuotantoalueiden
kuormituksen tarkasteluun. Sen sijaan raportoinnissa on tarkasteltava Palosuon kuormituksen vaikutusta Koutuanjärveen ja Koutuanjokeen, kuten
ohjelmassa on esitetty.
Riittävyys ja päällekkäisyys
Hakijan käsityksen mukaan turvetuottajien yhteistarkkailulla saadaan tietoa
turvetuotannon vesistövaikutuksista. Mahdollisessa tulevassa yhteistarkkailuohjelmassa tai muissa ohjelmissa turha päällekkäisyys näytteenotossa
voidaan hyvin välttää ottamalla huomioon turvetuottajien tarkkailu. Turve-
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tuotannon osalta nyt esitettyyn kokonaisuuteen lisätään suokohtaisia ohjelmia vuoden 2006 alussa, kun yhteistarkkailuohjelma Iijoella päättyy.
Esitetty turvetuottajien yhteistarkkailuohjelma täyttää ympäristönsuojelulain
5 §:n velvoitteen, ja ympäristökeskuksen vaatimus velvoittaa luvan saaja
yhteistarkkailuun, jonka tulevaisuudesta ei ole varmuutta, on perusteettomana hylättävä.

2. Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Hakija on katsonut, että lausunnossa vallitsevissa olosuhteissa lausunnossa mainitulla tiedustelulla kalastuksen, saaliiden ja kalastushaittojen selvittäminen on yleensä mahdotonta tai tiedustelun perusteella voidaan kalastuksen määrää aliarvioida. Palosuon alapuolisen vesistön kalastusta on
näissä olosuhteissa selvitetty asianmukaisesti ja riittävästi. Kalastosta voidaan lisätietoa saada esimerkiksi koekalastuksilla, joita ei kuitenkaan ole
katsottu tarpeelliseksi tehdä vesistön muu laatu ja kalastuskunnalta saadut
tiedot huomioon ottaen.
Palosuolta Koutuanjärveen johtava laskuoja on osittain perattu, eikä sillä
voida olettaa olevan kalataloudellista merkitystä.
Palosuon tarkkailuohjelmaesityksessä on mainittu mahdollisuus kalastustiedusteluun Koutuanjärven rantatilallisille.
Hakija on vastustanut kalataloudellista kompensaatiota ottaen huomioon
Palosuon BAT-tasoinen vesienkäsittely, suoalueelta jo ennen turvetuotantoa lähtenyt kuormitus sekä alapuolisen vesistön huono vedenlaatu ja rehevyys.
Ottaen huomioon tehokkaat vesiensuojelurakenteet sekä jäljellä oleva tuotantoaika hakija on pitänyt vaadittua tarkistamishakemuksen jättöaikaa liian lyhyenä. Hakijan käsityksen mukaan sopiva ajankohta olisi vuosi 2015.
Työvoima- ja elinkeinokeskus on vaatinut kalataloustarkkailun tekemistä
sen hyväksymällä tavalla. Hakija on esittänyt kalataloustarkkailuna tiedustelua Pohjois-Koutuanjoelle vuoden 2010 kalastusta koskevana.

3. Yli-Iin kunnan rakennus- ja valvontalautakunta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ole esittänyt vaatimuksia.

4. Yli-Iin kunnan terveystarkastaja
Kunnan terveydensuojeluviranomainen on katsonut Palosuon tuhoavan
Koutuanjärven ja vaatinut vesien johtamista muuta reittiä.
Vedet johdetaan luontaisia laskureittejä pitkin ja käsitellään BATperiaatteen mukaisilla vesiensuojelurakenteilla. Vesien johtaminen muulla
tavoin ei ole perusteltua, joten vaatimus tulee perusteettomana hylätä.
Hakija on katsonut esittämänsä ohjelman niittäväksi.
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5. Etelä-Iin osakaskunta
Hakijan mukaan osakaskunnan alueet eivät kuulu Koutuansuon vaikutusalueeseen; hankkeen vaikutukset eivät ulotu yli 50 kilometrin päässä Iijokisuulla neljän voimalaitoksen alapuolella sijaitseville muistuttajan vesialueille. Turvetuotannon osuus Iijoen valuma-alueesta on vähäinen, eikä sen
vaikutuksia voida erottaa samaan suuntaan vaikuttavista moninkertaisesti
laajemmalla alalla harjoitettavien toimintojen, kuten maa- ja metsätalouden
vaikutuksista. Turvetuotantoalueet varustetaan tehokkailla kiintoainetta ja
ravinteita poistavilla vesiensuojelurakenteilla. Muistuttajan esittämät Iijokisuulla havaitut vaikutukset johtuvat muusta syystä kuin turvetuotannosta.
6. Karjalankylän vesialueen osakaskunta
Tehdyn selvityksen mukaan Palosuon turvetuotanto ei aiheuta alapuolisessa vesistössä kompensaatiota edellyttävää kuormitusta. Vaikutukset
ulottuvat laskuojaan ja Koutuanjärveen. Korvausvaatimus tulee perusteettomana hylätä.
7. AA
Turvetuotantohankkeiden yhteisvaikutuksia Iijoen pääuomaan on selvitetty
hankekohtaisissa hakemuksissa. Selvitysten perusteella on rajattu eri
hankkeiden vaikutusalueet sekä mahdolliset yhteisvaikutusalueet. Näistä
yksikään ei ulotu Iijoen pääuomaan asti. Niin ikään Iijoen pääuomaan kohdistuvassa tarkkailussa on otettu huomioon mahdolliset yhteisvaikutukset
ja niiden havaitseminen tarkkailun avulla.

Y M P Ä R I S T Ö L U P A V I R A S T O N

R A T K A I S U

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU
Ympäristölupavirasto myöntää Vapo Oy:lle ympäristöluvan turvetuotantoon
nykyisellä, auma-alueet mukaan lukien 77,4 hehtaarin suuruisella alalla ja
9,1 hehtaarin suuruisella lisäalueella sekä lisäalueen kuntoonpanoon YliIin kunnassa sijaitsevalla Palosuolla. Vedet johdetaan puhdistusjärjestelmien, laskuojan ja metsäojan kautta Koutuanjärveen, josta ne virtaavat
Koutuanjoen kautta Iijoen Kaanperään. Koutuanjärven kalastuskäytön
vaikeutumisesta määrätään korvaus. Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu muuta vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa vahinkoa.
Luvan saajan on noudatettava jäljempää ilmeneviä lupamääräyksiä.
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LUPAMÄÄRÄYKSET
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Päästöt pintavesiin
1. Palosuon tuotantoalueen vedet on johdettava hakemuksen liitteenä olevan piirustuksen "Suunnitelmakartta" MK 1:10 000 tuotantoaikana laskeutus-pumppausaltaan 1 ja laskeutusaltaan 2 kautta pumppaamalla pintavalutuskentälle ja siitä edelleen laskuojan 1 ja metsäojan kautta Koutuanjärveen. Silloin kun pumppausta ei voida veden jäätymisen vuoksi suorittaa,
vedet johdetaan laskeutus-pumppausaltaan ja laskeutusaltaan sekä sulkulaitteen kautta laskuojaan. Laskeutusallas 2 on otettava käyttöön ennen
lohkon 6 ojituksen aloittamista. Sen kautta johdetaan vedet lohkoilta 1, 3, 4
ja 6 laskeutus- ja pumppausaltaaseen 1. Altaat on varustettava säätöpadoilla.
2. Sarkaojissa on oltava lietesyvennykset, missä ne voidaan kaivaa turpeeseen, ja lietteenpidättimet. Tuotantoalueen ulkopuolisten alueiden on
oltava eristetyt tuotantoalueesta eristysojilla, jotka on varustettu lietesyvennyksillä. Turpeen lastauspaikan ja ojien väliin tulee jättää suojavyöhyke, jotta turvetta ei joudu ojiin.
3. Vesiensuojelurakenteisiin saadaan ympäristökeskuksen hyväksymällä
tavalla tehdä sellaisia muutoksia, joilla ei ole haitallista vaikutusta ympäristöön.
Tuotantotoiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että vesistökuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi.
4. Kuntoonpanossa muodostuvat kaivumaat on tasattava ja muotoiltava
ympäristöön soveltuviksi ja siten, että ei jää haitallisia vettymisalueita. Tarpeetonta laskuojan perkausta ja kivennäismaahan ulottuvaa kaivua on vältettävä. Työt on muutoinkin tehtävä siten ja sellaisena aikana, että haitalliset vaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
5. Vesiensuojelurakenteet ja laitteet sekä laskuoja on pidettävä kunnossa
ja niiden toimivuus on tarkistettava säännöllisesti. Altaat ja syvennykset on
tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuotantokauden päättyessä. Rakenteiden ja laitteiden toimivuudesta ja altaiden sekä syvennysten tyhjennyksestä on annettava tarvittavat tiedot ympäristökeskukselle.
6. Mahdollisia massansiirtoja ja niihin liittyviä vesiensuojelurakenteita koskevat suunnitelmat on esitettävä ennakkoon Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäviksi.
Päästöt ilmaan
7. Tuotannossa on käytettävä mahdollisimman vähän turvepölyä aiheuttavia koneita ja laitteita. Tuotantotoimet sekä turpeen varastointi ja kuljetus
on suunniteltava ja ajoitettava niin, ettei pölyä leviä tarpeettomasti ympäristöön.
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Turvetuotantoalueella on pölyämistä aiheuttavat tuotantotoimet keskeytettävä tuulen nopeuden ylittäessä 10 m/s.
Melu ja tärinä
8. Kuntoonpano, turvetuotanto ja varastotoiminnot on järjestettävä niin, että niistä ei aiheudu kohtuutonta melua.
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen
9. Jätehuolto on järjestettävä kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti sekä muutoinkin asianmukaisesti. Luvan saajan on pidettävä kirjaa toiminnassa syntyvistä jätteistä. Ongelmajätteet on toimitettava vastaanottajalle,
jolla on lupa niiden vastaanottoon. Luovutettaessa ongelmajätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen
sekä on laadittava siirtoasiakirja.
Varastointi
10. Nestemäiset polttoaineet on säilytettävä kaksivaippaisissa säiliöissä tai
on muutoin varmistauduttava siitä, että polttoainetta ei pääse vuototapauksissa maaperään tai vesistöön. Voiteluaineet ja jäteöljyt on säilytettävä siten, että vuodot maaperään tai vesistöön on estetty.
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet
11. Tuotantoalueen yhteyteen on rakennettava riittävä määrä paloaltaita siten, että alueella käytössä olevalla kalustolla voidaan tulta torjua kaikkialla
tuotantoalueella. Lisäksi alueella on oltava osoitettuna yksi ns. ehtymätön
vesilähde, josta tuotantokauden aikana saadaan sammutusvettä kaikissa
olosuhteissa.
12. Toiminnan häiriötilanteista, mukaan lukien pumppaamot ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien johtamisjärjestelyistä on viipymättä ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tarvittaessa järjestettävä niiden edellyttämä tarkkailu.
Toiminnan lopettaminen
13. Mikäli lupakauden aikana tuotannosta poistuvilla alueilla tehdään tuotantosuunnitelmasta poikkeavia jälkihoitotoimiin liittyviä vesienjohtamisjärjestelyjä tai alue siirtyy jälkikäyttöön, on niistä ennakolta ilmoitettava Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Tuotannosta poistuvien lohkojen
vesiensuojelutoimia on jatkettava, kunnes toiminta ei enää sanottavasti aiheuta vesistökuormitusta, ja ainakin kaksi vuotta toiminnan lopettamisen
jälkeen.
14. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta
ennen toiminnan lopettamista, esitettävä ympäristölupaviraston hyväksyttäväksi yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamisen edellyttämistä ympäristönsuojelua koskevista toimista ja tuotantoalueen jälkihoidosta.
Hakemukseen on liitettävä esitys toiminnan lopettamisen jälkeisestä tark-
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kailusta sekä esitys toiminnan päättymisen jälkeen mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta.
Vastaava suunnitelma on esitettävä myös, jos lupakauden aikana huomattava osa alueesta on poistunut tuotannosta ja kyseisellä alueella tehdään
muutoksia vesienjohtamis- ja vesiensuojelujärjestelyihin.
Tarkkailu- ja raportointimääräys
15. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamasta kuormituksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Käyttö- ja päästötarkkailu sekä raportointi ja laadunvarmistus on järjestettävä tämän päätöksen liitteen 2
mukaisesti.
Käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa ja raportointia voidaan päätöksen lainvoimaisuudesta huolimatta muuttaa ympäristölupaviraston hyväksymällä
tavalla. Ympäristökeskus voi lisäksi tarkentaa käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaa havaintoaikojen ja -paikkojen sekä mittausten, määritysten ja raportoinnin osalta. Oleelliset muutokset edellyttävät luvan muuttamista.
Vaikutustarkkailun vesistötarkkailu on tehtävä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen määräämällä tavalla.
Kalataloustarkkailu on tehtävä Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen
määräämällä tavalla.

KORVAUKSET
Korvausmääräys
16. Luvan saajan on maksettava liitteestä 3 ilmenevä korvaus hankkeesta
aiheutuvasta Koutuanjärven kalastuskäytön vaikeutumisesta.

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE
Vahingonkärsijä voi vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta
vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä
ympäristölupavirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskeva vaatimus.
RATKAISUN PERUSTELUT
Ympäristöluvan harkinnan perusteet
Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty.
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Luvan myöntämisen edellytykset
Vaikutusalueella ei ole erityisesti suojeltavia lajeja tai muita erityisiä luontoarvoja. Alueelta johdettavat vedet eivät ennalta arvioiden aiheuta niin
merkittäviä vaikutuksia, ettei lupaa voitaisi myöntää. Toiminnasta voi aiheutua melua lähinnä toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä. Pölyämistä voi aiheutua kauempanakin tuotantotoiminnan luonteesta ja sääoloista riippuen. Ympäristön maankäyttö ja haitan estämiseksi annettavat
lupamääräykset huomioon ottaen pölystä tai melusta ei ennalta arvioiden
aiheudu merkittävää haittaa.
Kun otetaan huomioon Koutuansuon tuotantoalueelta tulevien päästöjen
ehkäiseminen ja rajoittaminen, toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu
luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön
pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden vaarantumista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla.
Lupamääräysten perustelut
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi annettavat määräykset ovat olosuhteet, suon tämän hetkinen tila ja toiminnan kestoaika huomioon ottaen
parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaiset. Pintavalutus katsotaan yleensä parhaan käyttökelpoisen
tekniikan mukaiseksi vesiensuojelumenetelmäksi. Maan ollessa jäätynyt
pumppaus pintavalutuskentälle ei ole mahdollista, joten vesien käsittelyn
laskeutusaltailla on katsottava riittäväksi.
Pöly- ja meluhaittojen estämiseksi annetut yleisluontoiset määräykset ovat
riittävät, koska tuotantoalueen läheisyydessä ei ole erityisiä niille altistuvia
kohteita ja maankäyttömuotoja.
Häiriötilanteita varten annetaan tavanomaiset varautumismääräykset. Yksityiskohtaisten määräysten tai ohjeiden antaminen kuuluu asianomaisille viranomaisille.
Ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä.
Luvan saaja on vastuussa toiminnan loppumisen jälkeen mahdollisista
ympäristövaikutuksista omalta osaltaan. Vaikutusten selvittämiseksi on jatkettava tarkkailua riittävän pitkän ajan. Lupakaudella tuotannosta poistuvien alueiden hoito ja tarkkailu on tehtävä ympäristökeskuksen hyväksymällä
tavalla. Laaja-alaisiin vesienjohtamisjärjestelyihin on saatava ympäristölupaviraston lupa.
Tarkkailumääräys
Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin (506/2002) mukaan muun muassa toiminnan käyttö- ja päästötarkkailusta ja raportoinnista on annettava
määräykset lupapäätöksessä.
Toiminnan harjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämis-
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mahdollisuuksista. Ympäristöä kuormittavaa toimintaa harjoittavan on tarkkailtava erityisesti päästöjä, jotka ovat ympäristövaikutusten syntymisen
kannalta keskeisimmässä asemassa.
Käyttö- ja päästötarkkailu
Tarkkailua koskeva määräys sisältää käyttö- ja päästötarkkailun. Käyttötarkkailuun kuuluu käyttöpäiväkirjan pito, puhdistuslaitteiden toiminnan
tarkkailu ja yleensä toiminnan seuraaminen niin, että se tapahtuu lupamääräysten mukaisesti ja ympäristökuormitus jää mahdollisimman vähäiseksi.
Päätöksen liitteenä 2 oleva päästötarkkailuohjelma on tarkoitettu tuottamaan tietoa vesistöön joutuvasta kuormituksesta kaikissa olosuhteissa ja
toiminnan eri vaiheissa.

Vesistötarkkailu
Vaikutustarkkailusta annetaan määräykset ympäristönsuojelulain 46 §:n 1
momentin nojalla. Lainkohdan perustelujen mukaan tarkkailumääräysten
sisältö riippuu toiminnasta, toiminnan ympäristövaikutuksista ja pilaantumisen vaarasta. Lähtökohtaisesti päästöjen vaikutusten tarkkaileminen kuuluu toiminnanharjoittajalle. Vaikutusten tarkkailu puolestaan edellyttää selvilläoloa vaikutusalueen ympäristön tilasta.
Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momenttia on tarkistettu 1.7.2002 voimaan
tulleella lailla (506/2002). Lainmuutoksen jälkeen tarkkailumääräykset voivat myös vaikutustarkkailun osalta olla yksityiskohtaisemmat, mutta muutoin ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin säännös ja sen tarkoitus
ovat entiset.
Hakija on tehnyt ehdotuksen siitä, miten vaikutustarkkailu tultaisiin järjestämään. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on vaatinut, että vesistötarkkailu on tehtävä Iijoen vesistön yhteistarkkailun osana.
Kokonaisuutena arvioiden nyt käsiteltävässä asiassa yhteistarkkailussa
olisi ensi sijassa kyse siitä, miten Koutuansuon vaikutustarkkailun tulokset
raportoitaisiin ja miten muiden kuormittajien vaikutukset vesistön tilaan ja
niiden tarkkailu voitaisiin tarkoituksenmukaisella ja järkevällä tavalla ottaa
huomioon.
Ympäristönsuojelulain 46 §:n 2 momentin mukaan useat luvanhaltijat voidaan tarvittaessa määrätä yhdessä tarkkailemaan toimintojensa vaikutuksia. Lain perustelujen mukaan tämä on yleensä tarpeen silloin, kun samaa
aluetta kuormittaa useita toimintoja, joiden vaikutuksia ei voida yksiselitteisesti erottaa toisistaan. Perusteluista on yhdessä lakitekstin sanamuodon
kanssa tehtävissä johtopäätös, jonka mukaan yhteistarkkailua koskeva
määräys voidaan antaa myös muissa tilanteissa. Perusteena yhteistarkkailua koskevalle määräykselle voivat tällöin toimia samat seikat, kuin tarkkailun järjestämisessä ylipäänsä.
Ympäristönsuojelulain 46 §:n 2 momentin perustelujen mukaan yhteistarkkailu voidaan toteuttaa kahdella tapaa: joko määräämällä tarkkailu ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 ja 2 momentin nojalla yhteistarkkailuksi taikka
sopimalla asiasta. Jos yhteistarkkailu on järjestetty sopimalla, ei ympäristönsuojelulain 46 §:n 2 momentin mukaista määräystä tarvita. Luvan saajan määrääminen osallistumaan laaja-alaiseen koko vesistöalueella jo to-
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teutettuun yhteistarkkailuun ei ole ongelmatonta. Hallituksen esityksen mukaan määräys annettaisiin luvassa ottaen huomioon samalla vireillä olevat
lupa-asiat. Tämä käytäntö soveltuu tapauksiin, joissa lupaviranomainen
saman aikaisesti ratkaisee yhteistarkkailuohjelman sisällön ja määrää vireillä olevien asioiden hakijat yhdessä tarkkailemaan vaikutuksiaan ohjelman mukaisesti.
Ympäristönsuojelulain 46 §:n 3 momentin mukaan toiminnanharjoittaja
voidaan luvassa velvoittaa esittämään tarkkailusuunnitelma muun ohella
vaikutustarkkailun tarkemmasta järjestämisestä lupaviranomaisen tai sen
määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi. Lainkohdan perustelujen mukaan, sellaisina kuin ne ovat lainmuutoksen 506/2002 yhteydessä, käyttötarkkailua ja päästöraja-arvojen tarkkailua koskevat määräykset tulisi antaa
luvassa mahdollisimman tarkasti, mutta ympäristön tilan tarkkailua koskevat määräykset voisivat olla yleispiirteisiä. Jos luvassa ei voida määrätä
tarkkailusta yksityiskohtaisesti, sen tarkemmasta järjestämisestä määrää
erikseen lupaviranomaisen määräämä viranomainen. Lainkohdan tulkinnassa on myös otettava huomioon eduskunnan ympäristövaliokunnan (YM
VM 6/2002 vp) kannanotto, jonka mukaan ympäristönsuojelulain 46 §:ään
lainmuutoksella 506/2002 tehdyt tarkistukset eivät saa johtaa sellaiseen
tulkintaan, joka estää yhteistarkkailumenettelyn säilymisen jatkossakin.
Nyt vireillä olevassa asiassa Iijoen vesistöalueella yhteistarkkailussa ovat
olleet mukana myös kalankasvattajat ja taajamien jätevesiä johtavat laitokset. Osan laitoksista lupa-asian käsittelee muu lupaviranomainen kuin ympäristölupavirasto.
Tulkittaessa edellä selostetun valossa ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 ja 3
momentin säännöksiä on ensin ratkaistava, määrätäänkö vesistötarkkailusta luvassa vai delegoidaanko siitä päättäminen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Selostettujen syiden perusteella Iijoen vesistöalueella
ne seikat, jotka puhuvat vaikutustarkkailun delegoimisen puolesta ovat
painavammat kuin sitä vastaan puhuvat seikat. Tämän vuoksi ja ottaen
huomioon, että ympäristölupavirastolla ei ole nyt mahdollisuutta ratkaista
koko vesistöalueen tai sen osan yhteistarkkailun sisältöä, vesistötarkkailu
määrätään tehtäväksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen määräämällä tavalla.
Asiassa on kysymys myös siitä, annetaanko määräys yhteistarkkailun järjestämisestä suoraan ympäristölupaviraston päätöksellä ympäristönsuojelulain 46 §:n 2 momentin perusteella. Tältä osin ympäristölupavirasto toteaa, että vaikutustarkkailusta määrääminen on jätetty Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskuksen ratkaistavaksi asiaksi ympäristönsuojelulain 46 §:n 4
momentin tarkoittamalla tavalla. Lainkohdan mukaan päätös muun ohella
ympäristönsuojelulain 46 §:n 2 momentin tarkoittamassa asiassa, eli yhteistarkkailuun velvoittamisessa on tehtävä, ellei päätöstä tehdä lupaa annettaessa tai muutettaessa, noudattaen mitä hallintolaissa säädetään.
Lainkohtaa on näin tulkittava siten, että yhteistarkkailuun velvoittaminen
voidaan ratkaista erikseenkin. Huomioon ottaen edellä selostettu ja että
delegoitaessa vaikutustarkkailu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen
päätettäväksi mainittu viranomainen käyttää hallinto-oikeuden yleisten oppien perusteellakin sitä päätösvaltaa, joka delegoinnin suorittaneelle viranomaiselle kuuluu, enemmän lausunnon antaminen siitä, järjestetäänkö vaikutustarkkailu ja millaisena yhteistarkkailuna, ei ole tässä tarpeen.
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Kalataloustarkkailu
Vaikutustarkkailun kalataloustarkkailuosan tarve ja sisältö on tarkoituksenmukaista määrätä kalatalousviranomaisen, Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen harkittavaksi.
Korvausmääräyksen perustelut
Saadun selvityksen mukaan Palosuon turvetuotannon vaikutukset rajoittuvat laskuojaan ja Koutuanjärveen. Koutuanjärvi on matala ja ruohikkoinen
sekä pidättää ravinteet ja kiintoaineet siinä määrin, ettei korvattavaa tai
toimenpitein poistettavaa kalataloudellista vahinkoa aiheudu Koutuanjoessa eikä Iijoessa. Kalatalousselvityksen mukaan Koutuanjärvellä harjoitetaan kotitarvekalastusta ja turvetuotannon haittavaikutukset kalastukseen
ovat ilmeiset. Vahingot aiheutuvat nyt harjoitetun toiminnan ja lisäalueen
käyttöönoton jälkeisistä yhteisvaikutuksista. Korvaus ja sille maksettava
korko on määrätty luvan mukaisesta toiminnasta.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN
1. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ympäristökeskus on vaatinut, että Koutuansuon vaikutustarkkailu tulee
hoitaa liittämällä se Iijoen yhteistarkkailuun. Ympäristölupavirasto viittaa
tältä osin tarkkailumääräysten perusteluissa lausuttuun.
Tarkkailua koskevien muiden vaatimusten osalta viitataan lupamääräykseen 15, sen perusteluihin ja liitteenä 2 olevaan ohjelmaan.
Vesienkäsittelyä ja vesien johtamista koskeva vaatimus otetaan huomion
lupamääräyksissä 1–5.
Massansiirroista ilmoittamista koskeva vaatimus otetaan huomioon lupamääräyksessä 6.
Vaatimus toimenpiteistä tuotannon loppumisen jälkeen otetaan huomioon
lupamääräysten 13 ja 14 mukaisesti.
Käyttöpäiväkirjakoostetta koskeva vaatimus otetaan huomioon jäljempänä
kohdassa "Lupamääräysten tarkistaminen" ja tarkkailua koskevassa liitteessä 2.

2. Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus
Lupamääräysten tarkistamisajankohtaa koskeva vaatimus otetaan huomioon jäljempänä lupamääräysten tarkistamista koskevassa kohdassa. Kalataloustarkkailua koskeva vaatimus otetaan huomioon lupamääräyksessä
15 ja tämän päätöksen liitteessä 2.
3. Yli-Iin kunnan rakennus- ja valvontalautakunta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ole esittänyt vaatimuksia.
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4. Yli-Iin kunnan terveystarkastaja
Vesiensuojelurakenteita ja niiden hoitoa koskeva vaatimus otetaan huomioon lupamääräyksissä 1–4.
Tarkkailuohjelman tehostamista koskeva vaatimus käyttö- ja päästötarkkailun osalta hylätään kohtuuttomana. Käyttö- ja päästötarkkailuvelvoitteessa, joka on tämän päätöksen liitteenä 2, on otettu huomioon kohtuulisin kustannuksin järjestettävä mahdollisimman tehokas tarkkailu. Tarkkailutiedon luotettavuutta lisätään sillä, että kuormituslaskelmissa käytetään
hyväksi myös muilta tuotantoalueilta saatuja tuloksia. Vaikutustarkkailusta
ympäristölupavirasto ei anna tarkempia määräyksiä, koska se on määrätty
tehtäväksi asianomaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla.
Ympäristölupavirasto katsoo, ettei tuotantoalueen vesien johtaminen vesistöön ole kohtuullisin kustannuksin mahdollista suunnitelmasta poikkeavaa
reittiä myöten.
5. Etelä-Iin osakaskunta
Vaatimus tuotantoalueiden tarkastelemisesta kokonaisuutena lupia myönnettäessä ja tarkkailussa on otettu huomioon lupaedellytysten arvioinnissa.
Vaikutustarkkailu määrätään tehtäväksi ympäristökeskuksen sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämällä tavalla lupamääräyksessä 14. Ne
voivat omissa määräyksissään ottaa kokonaisuuden huomioon.
Vaatimus vesiensuojelutoimista otetaan huomioon lupamääräyksissä 1–4.
Valvontaa tehostava vaatimus hylätään, koska ympäristölupavirastolla ei
ole toimivaltaa puuttua valvontaviranomaisten toimintaan. Vesiensuojelutoimista Iijoki-suulla raportointia koskeva vaatimus hylätään. Sellaiset vesiensuojelutoimet, joihin ei tarvita ympäristölupaa, tehdään ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja niistä tiedottaminen toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle riittää.
Mahdollisten korvausvaatimusten osalta viitataan edellä olevaan ohjaukseen ennakoimattomien vahinkojen varalta.

6. Karjalankylän vesialueen osakaskunta
Osakaskunnan vaatimus kalastushaittojen korvaamisesta vuotuisella 100
euron kalatalousmaksulla hylätään, mutta Koutuanjärvessä aiheutuva kalastuksen tuoton vaikeutuminen määrätään korvausmääräykseen 16 viitaten korvattavaksi kertakaikkisella korvauksella, jossa vuotuisen vahingon
määräksi arvioidaan 50 euroa. Korvauksesta ja sen maksamisesta annetaan määräykset liitteessä 3.
7. AA
Ympäristölupavirasto katsoo, että luvan myöntämisen edellytykset Palosuon osalta täyttyvät, eivätkä Palosuon päästöt, kuormittajien yhteisvaikutuksetkin huomioon ottaen, aiheuta Iijoen pääuomassa veden- tai rannankäytön vaikeutumista tai kalataloudellisia vahinkoja. Tässä yhteydessä
ei oteta kantaa muiden tuotantoalueiden lupaedellytyksiin.
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LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana.
Tarvittaessa ympäristölupavirasto voi ympäristönsuojelulain 58 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäristönsuojelulain 59 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa luvan
valvontaviranomaisen aloitteesta.
Lupamääräysten tarkistaminen
Luvan saajan on vuoden 2014 loppuun mennessä tehtävä ympäristölupavirastolle lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus uhalla, että ympäristölupavirasto voi määrätä luvan raukeamaan.
Hakemuksessa on esitettävä yhteenveto tuotantomäärästä tuotantokausittain, selvitys toiminnan vaikutuksista tarkkailua ja mahdollisia erillisselvityksiä koskevin yhteenvedoin sekä ehdotus tarvittavista toimenpiteistä vahinkojen poistamiseksi tai korvaamiseksi. Hakemuksessa on myös esitettävä käyttöpäiväkirjan vuosiyhteenvedot. Lisäksi hakemukseen on liitettävä
tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat ympäristökuormituksen vähentämiseksi toteutusaikatauluineen sekä soveltuvin osin muut ympäristönsuojeluasetuksessa määrätyt selvitykset.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56
§:n nojalla.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki 41 §, 42 § 1 momentti, 43 § 1 ja 3 momentti, 45 § 1
momentti, 46 § 1 momentti, 55 § 2 momentti, 67 §, 74 § 3 momentti sekä
90 §
Vesilaki 11 luku 14 § sekä14a § 1, 2 ja 3 momentti
Jätelaki 4 §, 6 § ja 15 §
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta, 3 §, 5 §, 7 § 1 momentti 1) kohta
ja 9 § 1 momentti
Korkolaki 4 § ja 12 §

38

KÄSITTELYMAKSU
Ratkaisu
Lupa-asian käsittelymaksu on 1 700 euroa.
Perustelut
30–300 ha:n suuruista turvetuotantoaluetta koskevan ympäristöluvan käsittelymaksu on 1 700 euroa.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Matti Hepola

Urpo Myllymaa

Simo Perkkiö

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristölupaviraston johtaja Matti Hepola sekä ympäristöneuvokset Urpo Myllymaa
(esittelijä) ja Simo Perkkiö.

UM/pl
Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 08–5348 533

Liitteet
Valitusosoitus
Tarkkailuohjelma

Liite 1
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon.

Valitusoikeus

Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valitusaika

Valitusaika päättyy 25.10.2004, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä
Pohjois-Suomen ympäristölupavirastossa.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- ympäristölupaviraston päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot
muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204,
65101 Vaasa, sähköposti: vaasa.hao@om.fi)
- miltä kohdin ympäristölupaviraston päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia ympäristölupaviraston päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse)

Valituksen toimittaminen ympäristölupavirastoon
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston
kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse,
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen
virka-ajan päättymistä.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
sähköposti:
aukioloaika:

Oikeudenkäyntimaksu

Isokatu 14, 6. kerros
PL 113, 90101 Oulu
vaihde (08) 5348 500; telekopio (08) 5348 550
kirjaamo.psy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 80 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Liite 2
PALOSUON TURVETUOTANTOALUEEN TARKKAILU
Palosuon turvetuotantoalueen tarkkailu on suunniteltava siten, että puhdistuslaitteiden toimivuus ja teho, tuotannosta aiheutuvat brutto- ja nettopäästöt sekä ympäristövaikutukset voidaan laskea tai arvioida riittävällä tarkkuudella kaikissa sää- ja virtausoloissa eri vuodenaikoina.
Käyttötarkkailu
Käyttöpäiväkirja
Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat tiedot:
– tiedot tuotantotoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta
– tiedot ojitus-, kunnostus- ja tuotantotoiminnan etenemisestä
– tuotantomenetelmä
– ojitusten yhteydessä tarkat kaivuajat ja -paikat
– vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta, havainnot
toimivuudesta sekä kaikki, myös väliaikaiset poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista
– laskeutusaltaiden ja sarkaojien lietesyvennysten tyhjentäminen
– ojastojen puhdistukset
– mittapadon ja mittauslaitteen huolto ja korjaukset
– mittapadon vedenkorkeuslukemat
– sadanta, lämpötila ja tuuli
– pumppaamon asennus, käyttöaika, mahdolliset häiriöt
– huomautukset, mm. rankkasateiden kestot ja seuraukset
– jätehuoltoon liittyvät toimet
– pöly- ja meluhavainnot
– muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta maaperään, vesistö- ja ilmakuormitukseen tai meluun.
Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarvittaessa käyttöpäiväkirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirjat säilytetään niin kauan, kuin tuotantoa harjoitetaan.
Niistä tehdään vuosittain kooste, joka toimitetaan tarvittaessa ympäristökeskukseen sekä liitetään lupamääräysten tarkentamishakemukseen.

Puhdistuslaitteiden toiminta
Rakenteiden tehoa arvioidaan silmämääräisten havaintojen, mm. pintavalutuskentän kunto, syvennyksiin ja altaisiin pidättyvän lietteen määrä, perusteella. Havainnot kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Sen lisäksi noudatetaan
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamia ohjeita.
Päästötarkkailu
Kuntoonpanovaiheen tarkkailu
Vesimäärät luetaan kuntoonpanotöiden aikana työpäivittäin ja aina näytteenoton yhteydessä. Muina aikoina vesimäärät havaitaan aina näytteenottojen yhteydessä. Myös jatkuvatoimista virtaamanmittausta voidaan käyttää. Näytteenottopaikkojen valinnalle on saatava Pohjois-Pohjanmaan ym-

päristökeskuksen hyväksyntä. Näytteistä määritetään kiintoaine, kok.P,
kok.N, CODMn, NH4-N ja pH.
Näytteenottotiheys
Näytteenottokausi
Näytemäärä
Kuntoonpanokausi (aina kun
1 näyte/2 viikkoa
työt käynnissä)
Kevättulva

1 näyte/viikko

Kesä–lokakuu

1 näyte/2 viikkoa

Marras–huhtikuu

1 näyte/kk

Tuotantovaiheen tarkkailu
Päästöjä vesistöön tarkkaillaan kahtena vuotena lupakauden aikana.
Purkautuva vesimäärä mitataan mittapadolla jatkuvatoimisin laittein vähintään 15.5.–30.9. Näytteenoton yhteydessä näytteenottaja lukee mittapadon vedenkorkeuden ja tekee siitä merkinnän. Myös mittapadon ja mittalaitteen kunto tarkistetaan ja ilmoitetaan vioista.
Vesinäytteet otetaan kahden viikon välein 15.5.–30.9. Niistä määritetään
CODMn, kiintoaine, Kok.P, Kok.N ja pH. Lisäksi kolme kertaa kesässä (kesä-, heinä- ja elokuun ensimmäinen näytekerta) määritetään PO4-P,
NO2+3-N, NH4-N ja rauta.
Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettolukuina. Päästöjen laskennassa
käytetään hyväksi myös muilta tuotantoalueilta saatuja lukuja. Vuosipäästöt lasketaan ympärivuotisen aineiston perusteella käyttäen hyväksi tarkoitukseen soveltuvia koko vuoden seurannassa olevien havaintoasemien tuloksia.
Koska Palosuolla päästöjä tarkkaillaan vain sulan veden aikana, alueen
ympärivuotisen kuormituksen arvioinnissa käytetään lisäksi edustavien
ympärivuotisen tarkkailukohteiden tuloksia.

Poikkeustilanteiden tarkkailu
Poikkeustilanteissa (esim. kovat sateet, kaivutyöt) päästötarkkailuvuosina
tuottaja ottaa ylimääräisiä kuormitusnäytteitä. Näytteet toimitetaan viipymättä laboratorioon, jossa niistä määritetään kiintoaine, kokonaisfosfori,
kokonaistyppi, CODMn ja pH. Tulokset otetaan huomioon vuosipäästöjen
laskennassa.
Vaikutustarkkailu
Vesistötarkkailu tehdään Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen määräämällä tavalla ja kalataloudellinen tarkkailu Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen määräämällä tavalla.
Raportointi

Päästötarkkailun tulokset toimitetaan niiden valmistuttua Yli-Iin kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle. Vuosipäästöistä laaditaan yhteenveto, joka toimitetaan ympäristökeskukseen helmikuun loppuun mennessä.
Vesistötarkkailun tulokset toimitetaan heti niiden valmistuttua tai viimeistään kuukauden kuluttua näytteenotosta Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ympäristökeskukselle suoraan vedenlaaturekisteriin
siirrettävässä muodossa kolmen kuukauden välein. Vuosiyhteenveto valmistuu maaliskuun loppuun mennessä ja toimitetaan edellä mainituille viranomaisille sekä Suomen ympäristökeskukselle.
Kalataloustarkkailun tuloksista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka
toimitetaan Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskukselle sen määräämänä
aikana sekä lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, Yli-Iin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Iijoen kalastusalueelle.
Laadunvarmistus
Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja tai muita kyseessä olevien viranomaisten hyväksymiä menetelmiä.
Tarkkailua koskevissa yhteenvetoraporteissa esitetään tulosten lisäksi
tarkkailua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät.
Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkkailun tarkentamis- ja muutossuositukset.

Liite 3
KORVAUS
Korvaus ja sen maksaminen
Vapo Oy:n on maksettava Karjalankylän vesialueen osakaskunnalle 1 000
euron suuruinen kertakaikkinen korvaus.
Korvaus on maksettava kuukauden kuluessa siitä, kun tämä päätös tulee
lainvoimaiseksi (eräpäivä).
Korko
Erääntyneelle korvaukselle on maksettava korkoa 6 % päätöksen antamisesta eräpäivään. Eräpäivän jälkeen maksetuille korvauksille on maksettava viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin
kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

