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Tiivistelmä
Hankkeesta vastaava
Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) hankevastaavana
toimii Vapo Oy, Paikalliset polttoaineet. Vapo Oy on Itämeren alueen johtava
paikallisten ja uusiutuvien polttoaineiden, biosähkön ja -lämmön sekä ympäristöliiketoimintaratkaisujen toimittaja. Vapo -konserni koostuu emoyhtiö
Vapo Oy:stä, johon kuuluu neljä liiketoiminta-aluetta: Paikalliset polttoaineet, Lämpö ja sähkö, Pelletti sekä Puutarha ja ympäristö.
Hankekuvaus
Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Pudasjärven Livon kylässä
sijaitsevalla Ylä-Koirasuolla. Hankealue on Kivarinjoen vesistöalueella. Hankealueen tuotantokelpoinen pinta-ala on noin 205 ha. Nykyisellään tuotantoalue on pääosin sarkaojitettua aluetta. Sarkaojituksen on tehnyt Oulun vesija ympäristöpiiri vuonna 1989.

Kuva 0-1. Hankealueen sijainti.
Hankkeen tarkoituksena on valmistella Ylä-Koirasuo turvetuotantokäyttöön
ja tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytetään pääosin Oulun alueen energiantuotantolaitosten polttoaineena. Hankkeen tavoitteena on turvata energiaturpeen saanti ja näin varmistaa energian ja lämmön katkeamaton tuotanto.
Arvioitu toiminta-aika on 20–25 vuotta ja sinä aikana alueelta nostetaan
turvetta noin 2 milj. m3. Vuosittainen tuotantomäärä on keskimäärin noin
100 000 m3.
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Suunnitelma
YVA -menettelyn aikana, vanhat sarkaojituksen aikaiset, suunnitelmat on
päivitetty nykyisiä laatuvaatimuksia vastaaviksi. Alueelle laadittujen suunnitelmien mukaan Ylä-Koirasuon turvetuotantoalue muodostuu kymmenestä
(10) tuotantolohkosta, joiden tuotantoala on yhteensä noin 192 ha, sekä
kuudesta (6) auma-alueesta, joiden yhteisala on noin 13 ha. Auma-alueet
otetaan myös tuotantokäyttöön.
Toiminta, joka käsittää kuntoonpano-, tuotanto- ja jälkihoitovaiheen, aloitetaan YVA -menettelyn ja ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisen jälkeen. Kuntoonpanovaihe kestää 1–3 ja tuotantovaihe 20–25 vuotta
viimeksi mainittu päättyen n. 2040. Tämän jälkeen alue siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja sitä seuraavaan uuteen käyttömuotoon.
Puhdistetut kuivatusvedet johdetaan laskuojalla alapuoliseen vesistöön Kivarinjokeen. Vesien pudistusmenetelminä ovat joko sulan maan aikainen pintavalutus, ympärivuotinen pintavalutus, tai sulan maan aikainen kemikalointi
sekä talvikaudella laskeutusaltaat ja virtaamasäätö.
Arvioinnin kulku, tiedott aminen ja aikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) käynnistyi toukokuussa 2008,
jolloin hankevastaava toimitti YVA -ohjelman yhteysviranomaiselle, joka
kuulutti siitä. Kuuluttamisen jälkeen kansalaiset esittivät omat mielipiteensä
arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmasta pidettiin yleisötilaisuus kesäkuussa
2008.
Yhteysviranomainen on pyytänyt arviointiohjelmasta lausunnot vaikutusalueen kunnilta ja muilta keskeisiltä viranomaisilta. Lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysviranomainen antoi arviointiohjelmasta oman lausuntonsa. Yhteysviranomainen antoi arviointiohjelmasta lausunnon hankkeesta
vastaavalle heinäkuussa 2008. Lausunnossa kerrottiin, mihin selvityksiin
hankkeesta vastaavan on erityisesti keskityttävä ympäristövaikutusten arviota tehdessään.
Tässä YVA -selostuksessa tehtyjen arviointien tulokset kootaan. Tämä ympäristövaikutusten arviointiselostus toimitetaan huhtikuussa 2010 yhteysviranomaiselle. Arviointiselostus asetetaan nähtäville samalla tavoin kuin arviointiohjelma. Myös arviointiselostuksesta on kaikilla kansalaisilla ja intressitahoilla mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Selostus käy
läpi laajan lausuntokierroksen, jonka jälkeen yhteysviranomainen antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Tähän arviointimenettely päättyy.
Arvioinnin mukaisen hankkeen toteuttamista varten tarvitaan vielä ympäristölupa. Hakemusasiakirjoihin liitetään arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto.
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Arvioitavat ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset
YVA -lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa.
Arvioitavat
ympäristövaikutukset

Ihmisten terveys,
elinolot ja viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma,
ilmasto, kasvillisuus,
eliöt ja luonnon
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne,
rakennukset, maisema,
kaupunkikuva ja
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen
hyödyntäminen

Edellä esitetyt päätason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan jokaisessa YVA
-menettelyssä hankekohtaisesti. Tässä hankkeessa arvioitaviksi tulevat erityisesti:
vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön
vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
maankäytölliset vaikutukset
liikenne ja sen vaikutukset
turvetuotantoalueiden yhteisvaikutukset

Samalla arvioidaan näiden vaikutusten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita.
Hankkeen vaihtoehdot
Kaikissa vaihtoehdoissa tuotantomenetelmänä käytetään pääasiassa hakumenetelmää. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös mekaanista kokoojavaunua, palaturvemenetelmää ja imuvaunua.
Vaihtoehto 0, VE 0, Hankkeen toteuttamatta jättäminen
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa sitä että Ylä-Koirasuota ei
oteta turvetuotannon käyttöön ja alueen säilyy nykyisellään.
Vaihtoehto 1, VE 1
Tuotantoalueen pinta-ala on noin 205 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä käytetään sulan maan aikaisia pintavalutuskenttiä, muuna aikana käytössä ovat
laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot. Pintavalutuskenttiä on yhteensä
kolme.
Vaihtoehto 2, VE 2
Tuotantoalueen pinta-ala on noin 205 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on
ympärivuotisessa käytössä olevat pintavalutuskentät (3 kpl).
Vaihtoehto 3, VE 3
Tuotantoalueen pinta-ala on noin 205 ha. Vesienkäsittelymenetelmänä on
kemikalointi, jota käytetään sulan maan aikana ja muuna aikana käytössä
ovat laskeutusaltaat ja virtaamansäätöpadot.
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Vaihtoehtojen arvioidut vaikutukset
Luonto ja luonnon monimuotoisuus
Ylä-Koirasuon alue on ollut laajahko aapasuo, mutta aikoinaan tehtyjen sarkaojitusten myötä alue on menettänyt luonnontilaisen aapasuon piirteet.
Alueen linnusto koostuu pääosin valtakunnallisesti yleisistä metsälajeista.
Vaihtoehdossa 0 luonnonolot säilyvät ilman uusia kasvillisuuteen tai alueen
monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Alueen nykyiset kasvilajit jatkavat lisääntymistään ja lajit runsastuvat ilman merkittäviä toiminnallisia
muutoksia. Myös alueen metsä- että suolajilinnuston elinympäristöt säilyvät
nykyisellään ilman uusia muutoksia.
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 koko hankealue muuttuu tuotannon aloittamisen
myötä kasvipeitteettömäksi kentäksi ja nykyinen kasvillisuus häviää alueelta, samoin linnuston elinympäristö muuttuu. Vaikutukset eivät ole kuitenkaan merkittäviä. Alueelle laadittujen kasvillisuusselvitysten mukaan tuotantoalueella ei ole luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia luontotyyppejä tai
luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja kasvilajeja. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää luonnonsuojelullista vaikutusta alueen kasvillisuusarvoihin. Suunniteltu hankealue ei ole luonnoltaan edustavaa, vaan se on suurelta osin korvautunut niukkaravinteisella rämelajistolla.
Hankealue ei ole myöskään linnustollisesti merkittävää aluetta, vaikka alueella on suolintuja ja suojelullisesti arvokkaitakin lajeja. Linnustovaikutukset
jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi, koska pääosa linnustosta koostuu valtakunnallisesti yleisistä metsälajeista, joiden elinympäristövaatimukset ovat
joustavia.
Pohjavesi ja vaikutukset
Ylä-Koirasuon välittömässä läheisyydessä on Koiraharjun II luokan pohjavesialue. Koiraharjun II-pohjavesialueella ei ole käytössä olevaa vedenottamoa. Lähialueen asuinrakennukset ovat liittyneet vesijohtoveteen. Pärjänsuon alueella toimii nykyisin Pärjänsuon vesiosuuskunta, joka ottaa veden
Rövänvaaran pohjavesialueelta.
Vaihtoehdossa 0 tilanne säilyy nykyisellään, eikä hankealueella tapahdu uusia muutoksia.
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 Koiraharjun pohjavesialueelle ei sijoitu uutta toimintaa ja tuotantolohkot ovat pohjavesialueen ulkopuolella. Suon kuivattaminen
ja vesivaraston tyhjeneminen alentaa suon pohjavesipintaa ja valuntakynnystä. Tuotantosuunnitelman mukaiset toimenpiteet lisäkuivattavat hankealuetta, mikä vaikuttaa alueen sisällä ja reunoilla pohjavedenpinnan alentumisena. Aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän kuitenkin vähäisiksi ja kohdentuvan lähinnä itse hankealueelle.
Pintavedet ja vaikutukset
Vaihtoehdossa 0 tilanne säilyy nykyisellään, eikä hankealueella tapahdu
muutoksia.
Mikäli vaihtoehtoa 0 ei huomioida, vaihtoehto 2 on vastaanottavan vesistön,
Kivarinjoen, kannalta paras vaihtoehto. Pitoisuusmuutokset ovat erittäin
vähäiset ja vedenlaatuluokitus säilyy nykyisellään. Vaihtoehdot 1 ja 3 ovat
hieman huonompia vesistön kannalta, mutta pitoisuusmuutokset ovat niissäkin pieniä ja Kivarinjoen vedenlaatuluokitus tulisi näidenkin vaihtoehtojen
toteutuessa pysymään nykytilanteen mukaisena eli luokassa ”välttävä”.
Koska hankkeen aiheuttamat pitoisuusmuutokset vesistössä jäävät vähäisiksi, ei hankkeella arvioida olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia myöskään
pintavesien ekologiseen tilaan.
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Kalasto/kalastus ja vaikutukset
Hankealueen alapuolisen vesistön kalasto koostuu pääosin tavanomaisista
lajeista, kuten hauki, ahven ja särkikalat. Alueen kalasto ei ole erityisen
herkkä humus- ja kiintoainekuormalle ja ravinnepitoisuuksien nousulle.
Vaihtoehdossa 0 ei tule uusia vaikutuksia.
Kalaston kannalta tarkasteltavista vaihtoehdoista edullisin vaihtoehto on VE
2, jossa vesistöön kohdistuva kuormitus jää vähäisimmäksi. Myöskään muut
toteutusvaihtoehdot eivät todennäköisesti muuta merkittävästi alapuolisen
vesistön kalaston rakennetta, vaikka kuormitusvaikutus onkin suurempi.
Vuonna 2008 tehdyn sähkökoekalastuksen yhteydessä havaittiin yksi jokirapu Kivarinjoen Pitkäkoskessa, sen sijaan kalastustiedustelussa ei ilmoitettu
saadun rapua saaliiksi. Pitoisuusmuutokset kiintoaineen ja ravinteiden osalta
ovat sitä luokkaa, että tulevan vedenlaadun ei katsota vaikuttavan jokiravun
esiintymiseen.
Kuormituksen kasvu voi lisätä jossakin määrin esim. pyydysten likaantumista. Toisaalta vedenlaatu haittaa kalastuskäyttöä jo nykytilanteessa, joten
tilanne ei todennäköisesti muuttuisi oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna.
Muu vesieliöstö ja vaikutukset
Vaihtoehto 0, eli tilanne säilyy nykyisen kaltaisena.
Muun vesieliöstön kannalta tarkasteltavista vaihtoehdoista edullisin vaihtoehto olisi VE 2, jossa vesistöön kohdistuva kuormitus jää vähäisimmäksi.
Myöskään muut toteutusvaihtoehdot eivät todennäköisesti muuta merkittävästi alapuolisen vesistön eliöstön rakennetta, vaikka kuormitusvaikutus
onkin suurempi.
Hankkeesta johtuva kuormituksen lisäys ei todennäköisesti aiheuta merkittävää vesikasvillisuuden runsastumista alapuolisella vesistöalueella. Kivarinjoen veden tummuus nykyiselläänkin estää valon läpäisevyyttä ja rajoittaa
kasvillisuuden esiintymistä. Kuormituksen lisäys ei todennäköisesti merkittävästi muuta myöskään muun vesieliöstön, kuten pohjaeläimistön koostumusta. Nykyinen eliöstö on sopeutunut vesistöön, jossa ravinnepitoisuudet
ovat koholla ja humusvaikutus suuri.
Ilmasto ja vaikutukset
Suot ovat luonnontilaisina hiiltä kerryttäviä ekosysteemejä. Soiden maankäytön ilmastovaikutus lasketaan suon päästämien ja sitomien kasvihuonekaasujen summana tietyllä aikavälillä.
Vaihtoehdossa 0 ei tule uusia vaikutuksia. Sarkaojitus yksin vastaa ilmastovaikutuksesta enemmän kuin suon ojitus metsätalouskäyttöä varten varsinkin, kun pintakasvillisuus on muuttunut. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 CO2 päästöt kasvavat, tosin tuotannon loputtua ruokohelven viljely kompensoi päästöjä ja niistä aiheutuvaa ilmastovaikutuksia.
Pölyvaikutukset
Tuotannossa muodostuvaan pölyyn ja pölyn leviämiseen vaikuttavat turpeen
maatuneisuusaste ja kosteus, tuotantomenetelmä ja sääoloista erityisesti
tuulen nopeus. Mikäli toimintaa ei aloiteta (vaihtoehto 0), ei alueelle tule
turvepölyvaikutusta. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvepölyä syntyy toiminnan
aktiivisina aikoina. Turvepölyä voi olla itse tuotantoalueella huomattava
määrä, mutta suurin osa siitä laskeutuu maahan joko itse tuotantoalueella
tai sen lähialueella. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 asutus sijoittuu lähimmillään
tuotantoalueesta itään noin 600 metrin etäisyydelle. Tuotantoalueen ja asutuksen välinen maasto on puustoista. Pölyvaikutukset eivät aiheuta lähiasutukselle merkittävää haittaa, otollisissa olosuhteissa vaikutus voi olla vähäistä.

Ramboll Finland Oy

8
Meluvaikutukset
Melun kokeminen riippuu mm. etäisyydestä, melun lähteen ja kohteen välisestä korkeuserosta, säätilasta, maanpinnan laadusta, kasvillisuudesta ja
siitä onko välissä melun leviämistä estäviä maastomuotoja tai rakenteita.
Turvetuotannosta aiheutuva meluhaitta on yleensä paikallista ja kuljetusten
aiheuttama meluhaittaa. Mikäli hankealueella ei aloiteta turvetuotantoa
(vaihtoehto 0), ei tuotannosta johtuvaa melua synny. Alueen luonnonrauha
säilyy.
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvetuotannon ollessa aktiivista tulee tuotantokoneet liikkumaan suoalueilla keskeytyksettä ympäri vuorokauden. Tällaisia
toimintavuorokausia on keskimäärin 30–50 vuorokautta aina vuosittain touko–syyskuussa. Turvetuotannon melu on häiritsevintä ja voimakkainta itse
tuotantoalueella. Tuotantoalueen lähiympäristö on puun määrältään ja laadultaan vaihtelevaa metsä- tai suomaata. Lähin asutus on 600 metrin etäisyydellä. Vaihtoehdoilla 1, 2 ja 3 ei ole meluohjearvoja ylittävää meluvaikutusta lähialueen asuinkiinteistöille. Mahdollinen ihmisen aistima melumuutos
nykytilanteeseen nähden arvioidaan vähäiseksi, tosin aika ajoin melutilanteen muutoksen voi havaita.
Liikennevaikutukset
Mikäli toiminta ei aloiteta, ei tule uusia liikennevaikutuksia. Vaihtoehdoissa
1, 2 ja 3 turvetuotantoa lisää nykyisestään raskaanliikenteen keskimääräistä
vuorokausiliikennemäärää noin 2–3 %. Liikenteelliset vaikutukset eivät ole
merkittäviä, mutta nostattavat kuitenkin hieman alueen raskaanliikenteen
liikennemääriä. Tämä voi paikka paikoin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen,
etenkin lähellä tuotantoaluetta ja tuotantoalueelle kääntyvässä risteämässä.
Kevyen liikenteen aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä, vähäisistä ajosuoritteista johtuen.
Kuljetusreitin varteen ei sijoitu asutusta, eikä vaihtoehdoista aiheudu tiemelu- tai tärinävaikutuksia asutukselle.
Maankäyttö ja vaikutukset
Mikäli tuotantoa ei aloiteta, hankealueen maankäyttö säilyy nykyisellään.
Vaihtoehdoilla 1, 2 ja 3 hankealue muuttuu aktiivikäytössä olevaksi turvetuotantoalueeksi. Vaihtoehdoilla ei ole ristiriitaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, koska alue on jo turvetuotantoa varten ojitettua aluetta.
Vaihtoehdoilla ei ole vaikutuksia alueen muuhun maankäyttöön tai aluerakenteeseen.
Maisemavaikutukset ja kulttuuriympäristö
Hankealue sijoittuu pieneltä osin (pohjois- ja keskiosat) maakunnallisesti
arvokkaalle kulttuuriympäristölle, Pärjänsuon asutusalueelle (Livo). Pärjänsuon kulttuuriympäristön arvot ovat lähinnä sodan ajan jälkeisen tilanteen
rakennushistoriallisissa arvoissa. Rakentamisessa etenkin 50-luvun rakentaminen on koettu kiinnostavana. Kulttuuriympäristörajauksella on oletettavasti pyritty rajamaan sodan ajan jälkeisiä pihapiirejä ja peltoja ehjäksi
aluekokonaisuudeksi Pärjäsuon ympärille.
Vaihtoehdoilla 1, 2 ja 3 ei ole vaikutusta Pärjänsuon alueen sodan jälkeisen
ajan historiallisiin arvoihin taikka vaaranna Pärjänsuon alueen maisemakokonaisuutta. Turvetuotannon aloittaminen vaikuttaa itse hankealueen maisemaan, muuttaen sen kokonaan avoimeksi kasvipeitteettömäksi alueeksi.
Vaikutukset kohdistuvat tuotantosuunnitelmassa rajattuun tuotantoalueeseen. Hankealue näkyy paikoin alueen itäpuoliselle maantielle peltojen yli.
Muutokset maisemassa eivät näy etäälle. Kokonaisuudessaan kaukomaisemavaikutukset eivät ole merkittäviä. Lähimaiseman osalta muutos on merkittävä, etenkin metsäisillä osa-alueilla.
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Marjastus, metsästys ja arvioidut vaikutukset
Aluetta käytetään nykyisin mm. marjastus- ja metsästysalueena. Alueen
käyttö lähialueen asukkaiden marjastus- ja metsästysalueena voi jatkua
nykyisellään, mikäli turvetuotantoa (vaihtoehto 0) ei aloiteta.
Turvetuotannon käynnistymisen (vaihtoehdot 1, 2 ja 3) myötä alueen käyttömahdollisuus marjastusalueena poistuu. Alueen merkitys marjastusmaana
on arvioitu vähäiseksi alueen kasvillisuusselvityksen ja Pärjänsuon alueen
kyselytutkimusten marjaisuuskysymysiin saatujen vastausten perusteella.
Ylä-Koirasuon suunniteltu turvetuotantoalue on suurimmaksi osaksi puutonta
aluetta, jonka metsätaloudellinen merkitys on hyvin vähäinen.
Laajat suoalueet lähiympäristöineen ovat tärkeitä metsäkanalintujen ja hirvien metsästysalueita. Turvetuotanto heikentää alueen merkitystä metsästysalueena.
Poronhoitoon liittyvät vaikutukset
Alueen käyttö porolaidunalueena voi jatkua nykyisellään ja poronhoitoon
liittyvät mahdolliset muutokset ovat luontaisia, mikäli alueella ei aloiteta
turvetuotantoa (vaihtoehto 0).
Turvetuotannosta (vaihtoehdot 1, 2 ja 3) aiheutuva suurin haitta porotaloudelle on kesälaidunalueiden menetys ja erotusaitauksien sijoittuminen muualle, kauemmaksi tuotantoalueen ulkopuolelle. Korvaavan kesälaidunalueen
löytäminen lähialueelta on työlästä ja vaikutukset ovat poronhoidolle merkittäviä. Turvetuotannon aikana porojen ja niiden vasojen joutumista ojiin ja
eläinten pääsyä niistä pois voidaan helpottaa luiskaamalla ojien ja sammutusaltaiden reunoja loivemmiksi porojen luontaisilla kulkureiteillä. Turvetuotantovaiheessa voidaan sopia turvetuotantoalueen tiestön hyödyntämisestä
myös porotaloudessa. Myös muista yksityiskohdista tulee neuvotella ennen
toiminnan käynnistymistä.
Työllisyysvaikutukset
Vaihtoehdossa 0 alueella ei aloiteta turvetuotantoa. Tämä vaikuttaa suoraan
siihen, ettei hanke vaikuta myönteisesti alueen työllistävyyteen. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvetuotantoalueen perustaminen vaikuttaa myönteisesti
työllistävyyden ja sen kautta syntyvän alueen taloudelliseen hyötyyn ja elinvoimaisuuteen. Turvetuotannon työpaikat ovat tyypillisesti kesäkausityöpaikkoja ja työpaikat katoavat turvevarantojen loputtua. Tarkasteltavalla
alueella turvetuotannon on arvioitu kestävän 20 – 25 vuotta.
Turvetuotanto työllistää itse turvetuotannon lisäksi kuljetusyrittäjiä ja välillisesti mm. energiavoimalaitoksissa, tutkimuksessa, konsulttipalveluissa ja
julkishallinnossa.
Ihmiseen kohdistuvat vaikutukset
Mikäli turvetuotantoa ei aloiteta (vaihtoehto 0), säilyy alueen nykytilanne
entisellään ja alueen arvostus säilyy samantasoisena kuin nykyisinkin. Tuotannon aloittaminen (vaihtoehdot 1, 2 ja 3) alueella vaikuttaa ihmisen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Uuden toiminnan aloittaminen ja epätietoisuus vaikutuksista voi herättää pelkoa, toisaalta kyläyhteisön kannalta turvetuotanto
voi yhdistää ja elävöittää aluetta. Turvetuotantoon ja siihen suhtautuminen
jakaantuu lähialueen asukkaiden piirissä sekä myönteiseen että kielteiseen.
Alueelle tehdyn kyselyn tuloksien mukaan suurin osa vastaajista löysi kuitenkin oletettujen haittavaikutuksien lisäksi hankkeen hyötyjäkin. Merkittävimmät haitat tulevat kuitenkin olemaan itse hankealueella, eivätkä ne käytännössä vaikuta lähialueen asumisviihtyvyyteen.
Valittu toteutusvaihtoehto
Hankkeen ensisijaiseksi toteutusvaihtoehdoksi valittiin ympäristövaikutusten
arvioinnin perusteella kokonaisuutena vähäisimmät ympäristövaikutukset
omaava toteutusvaihtoehto VE2. Vesienkäsittelymenetelmänä vaihtoehdossa
VE2 on ympärivuotinen pintavalutus.
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1.

Johdanto

Vapo Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Pudasjärven Livon kylässä
sijaitsevalla Ylä-Koirasuolla. Hanke edellyttää YVA-lain ja -asetuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA–lain mukaan (468/
1994, muutos 267/1999) turvetuotanto edellyttää arviointimenettelyä, jos
suunniteltu turvetuotantopinta-ala yli 150 ha.
Vapo Oy:n hallussa olevan alueen kokonaispinta-ala on 379 hehtaaria, josta
tuotantoon suunnitellun alueen pinta-ala on noin 205 hehtaaria. Tuotantoalue on pääosin turvetuotantoa varten sarkaojitettua aluetta. Sarkaojituksella alue on kuivattu vuonna 1989. Sarkaojituksen on tehnyt Oulun vesi- ja
ympäristöpiiri. Alueen käyttöönotto edellyttää tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelman laatimisen, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn suorittamisen ja ympäristöluvan.
Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on tuoda tietoa ympäristövaikutuksista suunnitteluun ja päätöksentekoon. Turvetuotantohankkeen välittömät ympäristövaikutukset ovat suon valmistelusta ja tuotannosta aiheutuvia
suoria vaikutuksia. Niitä ovat esimerkiksi kasvillisuuden poistaminen suolta,
lähialueen vesistövaikutukset, muutokset maisemassa, lintujen pesimäympäristöjen häviäminen tai muuttuminen sekä melu- ja pölypäästöt. Välilliset
vaikutukset ovat seurauksia turvetuotannon suorista vaikutuksista. Nämä
vaikutukset eivät välttämättä ole heti havaittavissa ja ne ovat usein vaikeasti
ennustettavissa.
Välillisiä vaikutuksia ovat mm. laskuojien vaikutukset kauempana olevan
järven tilaan, kasvupaikkatyyppien muuttuminen, yhtenäisten luontokokonaisuuksien pirstoutuminen, maankäytön ja muiden toimintojen muuttuminen alueella jne. Ympäristövaikutusten arvioinnissa korostetaan eri tekijöiden yhteisvaikutuksia. Tällaisia yhteisvaikutuksia syntyy hankkeen yksittäisten vaikutusten aiheuttamista kertaantuvista vaikutuksista tai usean eri
hankkeen aiheuttamista vaikutuksista tietyllä alueella.
Arvioinnin tarkoituksena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA menettelyssä ei tehdä päätöksiä hankkeesta eikä
se anna lupaa toiminnan aloittamiseen. Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto liitettään hankkeen edellyttämään ympäristölupahakemukseen.
Hankevastaava Vapo Oy vastaa arviointiohjelman ja -selostuksen laadinnasta. Yhteysviranomainen vastaa mm. nähtäville panosta, julkisesta kuulemisesta, lausuntojen ja mielipiteiden keräämisestä sekä kokoavan lausunnon
antamisesta arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Ympäristövaikutusten
arvioinnin yhteysviranomaisena toimii Länsi-Suomen ympäristökeskus. Ympäristövaikutusten arvioinnin on tehnyt hankkeesta vastaavan Vapo Oy:n
toimeksiannosta Ramboll Finland Oy.

2.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely, aikataulu ja osallistuminen

2.1

Arviointimenettelyn kuvaus

Laki
ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
(468/1994,
muutos
267/1999) on kaksijakoinen. Sen tavoitteena on paitsi edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten huomioon ottamista jo suunnitteluvaiheessa, niin myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun. YVA -menettely itsessään ei ole
lupahakemus, suunnitelma tai päätös jonkin hankeen toteuttamiseksi, vaan
sen avulla tuotetaan tietoa päätöksentekoa varten.
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Arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomaisena toimii alueellinen ympäristökeskus. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten hankkeesta vastaava
on aikonut toteuttaa varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin. Ohjelmassa esitetään mm:
tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista,
tarkasteltavat ympäristövaikutukset, käytettävät menetelmät ja käytettävä aineisto,
ehdotus vaikutusalueen rajaamiseksi,
suunnitelma hankkeen
YVA:n aikana,

tiedottamisesta

ja

osallistumisjärjestelmästä

liittyminen muihin hankkeisiin ja hankkeet vaatimat luvat sekä
hankkeen ja YVA -menettelyn aikataulu.
Ohjelman saatuaan, yhteysviranomainen ilmoittaa julkisesti hankkeen vireillä olosta. Tällöin niillä, joihin hanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää mielipiteensä arviointiohjelmassa esitetyistä asioista. Mielipiteet esitetään yhteysviranomaisena toimivalle ympäristökeskukselle.
Yhteysviranomainen pyytää arviointiohjelmasta lausunnot katsomiltaan keskeisimmiltä viranomaisilta ja muilta tahoilta. Lausuntojen ja muistutusten
perusteella yhteysviranomainen antaa arviointiohjelmasta oman lausuntonsa. Lausunnossa kerrotaan, mihin selvityksiin hankkeesta vastaavan on erityisesti keskityttävä ympäristövaikutusten arviota tehdessään, ja miltä osin
YVA -ohjelmassa esitettyä suunnitelmaa on täydennettävä.
Ohjelmasta saadun lausunnon perusteella, hankkeesta vastaava suorittaa
ympäristövaikutuksen arvioinnin. Arvioinnista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseksi kutsuttu raportti, joka luovutetaan yhteysviranomaiselle. Selostuksesta on käytävä ilmi samat seikat kuin ohjelmassa sekä
lisäksi on esitettävä mm.:
arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ohjelman ja
siitä annetun lausunnon mukaisessa laajuudessa,
toimet, joilla voidaan estää, vähentää tai lieventää haitallisia vaikutuksia,
vaikutusten seurantaohjelma,
arvioinnissa käytetty aineisto ja arvio sen puutteista,
tietoa arvioinnin epävarmuustekijöistä ja riskeistä sekä
helppotajuinen ja havainnollinen tiivistelmä.

Yhteysviranomainen tiedottaa YVA -selostuksen valmistumisesta kuulutuksella noudattaen samaa periaatetta kuin YVA -ohjelmassa. Mielipiteen selostuksesta ja tehtyjen selvitysten riittävyydestä saavat antaa kaikki ne, joihin
hanke saattaa vaikuttaa. Lausunnot pyydetään keskeisiltä viranomaistahoilta
kuten ohjelmavaiheessa. Viranomainen kerää mielipiteet ja lausunnot yhteen, ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa selostuksesta ja sen riittävyydestä.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa arvioinnin
lausunnon hankkeesta vastaavalle ja hanketta käsitteleville viranomaisille.
Arvioinnin tuloksia ovat arviointiselostus ja yhteysviranomaisen antama lausunto. Nämä asiakirjat liitetään mukaan hankkeen edellyttämiin lupahakemukseen.
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2.2

YVA -menettelyn osapuolet

Tämän YVA -menettelyn hankevastaavana toimii Vapo Oy. Vapo on Itämeren
alueen johtava paikallisten ja uusiutuvien polttoaineiden, biosähkön ja lämmön sekä ympäristöliiketoimintaratkaisujen toimittaja.
Vapo -konserni koostuu emoyhtiö Vapo Oy:stä, johon kuuluu viisi liiketoiminta-aluetta: Paikalliset polttoaineet, Lämpö ja sähkö, Pelletti, Puutarha ja
ympäristö sekä Vapo Timber Oy. Emoyhtiö Vapo Oy:n osakkeista Suomen
valtio omistaa 50,1 % ja Suomen Energiavarat Oy 49,9 %.
Hankevastaavan tarkemmat tiedot:
Vapo Oy
Paikalliset polttoaineet/Resurssit
Yrjönkatu 42
40100 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilö: Biologi Irma Tommila
puh. 020 790 5805
irma.tommila@vapo.fi
Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Etelä-Pohjamaan ELY-keskus. Hanke
sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan alueelle, mutta koska silloinen Oulun vesi- ja
ympäristöpiiri on vuonna 1989 suorittanut alueen sarkaojittamisen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tullut esteelliseksi toimimaan hankkeessa yhteysviranomaisena. Tämän hankkeen YVA -konsulttina toimii Ramboll Finland
Oy. Alla on edellä mainittujen tahojen tarkemmat yhteystiedot.
Yhteysviranomainen:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Kokkolan toimipaikka
Torikatu 40 B, 67100 Kokkola
Yhteyshenkilö: Päiviö Tokola puh. 020 490 5600
paivio.tokola@ymparisto.fi
YVA-konsultti:
Ramboll Finland Oy
Sepänkatu 14 C
40720 JYVÄSKYLÄ
Yhteyshenkilöt:
Tutkimusjohtaja Dos. FT Joonas Hokkanen
Puh. 020 755 7216, gsm. 0400 355260
joonas.hokkanen@ramboll.fi
Projektipäällikkö DI Sakari Salonen
puh. 040 734 1497
sakari.salonen@ramboll.fi
2.3

YVA -menettelyn kulku ja aikataulu

YVA – menettelyssä on kaksi vaihetta: arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihe. Arviointiohjelma on suunnitelma siitä, miten ja millä laajuudella ympäristövaikutuksia arvioidaan. Ohjelmassa kuvataan mm. hakkeen tarkoitus
ja suunnittelutilanne, ympäristön nykytila sekä hankkeen edellyttämät luvat
ja päätökset. Arviointiselostuksessa kuvataan arviointiohjelmassa olevien
tietojen lisäksi miten eri ympäristövaikutuksia on arvioitu ja mitkä ovat eri
vaihtoehtojen merkittävimmät vaikutukset.
Arviointimenettelyn aikatauluun vaikuttavat suunnitelmien ja selvitysten
laatimisen sekä nähtävillä olojen ja lausuntojen laadinta-ajat (kuva 2-1).
Tämän YVA –hankkeen arviointiohjelmasta kuulutettiin Pudasjärven kaupungin ilmoitustaululla (26.5-26.6.2008) ja alueella ilmestyvissä sanomalehdissä
Kaleva ja Iijokiseutu. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia käsittelevä
tiedotus- ja keskustelutilaisuus on pidetty Pärjänsuon koululla 5.6.2008.
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Arviointiohjelma oli nähtävillä 26.5.–26.6.2008 Pudasjärven kaupungin pääkirjastossa. Ohjelma oli nähtävillä myös ympäristöhallinnon nettisivuilla
www.ymparisto.fi/lsu > ympäristönsuojelu > ympäristövaikutusten arviointi.
Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa ohjelmasta 21.7.2008. Lausunto on selostuksen liitteenä.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävillä olosta kuulutetaan samalla tavalla kuin edellä kuvatusti arviointiohjelmasta. Tämän hankkeen
YVA-menettely päättyy kesällä 2010.

Kuva 2-1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu, etenemisen
osavaiheet sekä menettelyyn kuuluva tiedottaminen ja vuoropuhelu.
2.4

Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet

Yhteysviranomainen on pyytänyt lausuntoja arviointiohjelmasta 15 eri taholta, osa viranomaisia. Yhteysviranomaisille on toimitettu ohjelmasta 8 lausuntoa, joista yksi oli kahden tahon yhteinen. Ohjelmasta ei ollut jätetty yhtään
yksityishenkilön tekemää muistutusta.
Yhteysviranomaisen lausunnossa korostuu nollavaihtoehdon osalta näkökulmia, jotka liittyvät laajemmin energiapolitiikkaan ja ilmastonsuojeluun. Nollavaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa hankevastaavalle hankkeen toteuttamatta jättämistä myös tässä arviointiselostuksessa.
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Nollavaihtoehtoa voitaisiin tarkastella myös siitä näkökulmasta, että hankkeen toteutumatta jääminen merkitsee Vapo Oy:n tavoitetuotantomäärän
vähenemistä tai siitä näkökulmasta, että vastaavan määrän turvetta tuottaa
joku toinen turpeentuottaja tai siitä näkökulmasta, että turve korvattaisiin
jollakin toisella polttoaineella. Näihin tarkastelunäkökulmiin liittyy paljon
tekijöitä ja muuttujia, joita ei voi tämän hankkeen aikana selvittää ja toisaalta turpeen korvaaminen esim. puulla lähialueen energiatuotantolaitoksissa
on jo laitostekniikkaa, eikä kuulu Ylä-Koirasuon tuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointityöhön. Edellä mainituista syistä johtuen tässä vaikutustarkastelutyössä tarkastellaan vain niitä vaikutuksia, mitkä tulevat YläKoirasuon ottamisesta turvetuotannon käyttöön.
Vapo Oy:n arvion mukaan tuotettavan turpeen energiasisältö on noin 10000
MWh/ha. Hehtaarilta saadaan keskimäärin 100 risutukkia eli 100 megawattituntia energiaa. Jos turvehehtaarilta haluttu energiamäärä haluttaisiin korvata puuhakkeella, tulisi sitä olla karkeasti arvioituna noin 1800–1900 tonnia.
Keskimäärin yhdeltä hehtaarilta haketta tuotetaan 4–6 tonnia. Kivihiilen
osalta vastaavan hehtaarilta tulevan energiamäärään korvaamiseen tarvitaan noin 1000–1400 tonnia kivihiiltä.
Turvetta ei voi käytännössä korvata yksinomaan kuitenkaan puulla, koska
sitä ei olisi saatavilla sellaisia määriä jo nykyisten hakkuiden ollessa suuria.
Huomioitavaa on myös, että polttoteknisistä syistä tarvitaan esim. ruohohelpin tueksi puuta tai turvetta.
Suomessa turve on määritelty hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi,
jolla on huomattava aluepoliittinen, työllistävä ja energiahuollon varmuutta
lisäävä vaikutus.
Tarkasteluissa ei myöskään ole otettu nollavaihtoehtona pienemmän alueen
käyttöönottomahdollisuutta, koska se ei ole hankevastaavalle realistinen
vaihtoehto. Toisaalta YVA – lain mukaan (468/1994, muutos 267/1999) turvetuotanto edellyttää arviointimenettelyä, jos suunniteltu turvetuotantopinta-ala yli 150 ha. Nyt tarkastelussa on siis noin 205 ha, mikä on toteutuspinta-alana realistinen myös taloudelliselta näkökulmalta. Tuotannon käynnistäminen edellyttää vedenkäsittelyyn liittyviä taloudellisia sitoumuksia,
tämä asia raamittaa osin alueiden järkevän käyttöönoton laajuuden.
Yhteysviranomaisen lausunnossa myös vesistö- ja kalastovaikutukset sekä
porotalouteen kohdistuvat vaikutukset nousivat keskeiseen rooliin. Näihin on
tässä arviointiselostuksessa kiinnitetty lisähuomiota mm. poroisäntien haastatteluin, sähkökoekalastuksin ja kalakyselyin. Liitteenä on arviointiohjelmasta saatu yhteysviranomaisen lausunto, josta käy esille tarkemmin lausunnon sisältö ja muihin vaikutustekijöihin esitetyt täsmennys- tai tarkastelusuositukset.
2.5

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on olennainen osa YVA – hanketta ja hankesuunnittelua. Vuorovaikutus on vuoropuhelua, joka sisältää tiedottamisen, tiedonhankintaa,
osallistumista ja neuvotteluja. Vuoropuhelun tavoitteena on tuottaa monipuolista aineistoa päätöksenteon tueksi.
Tämän työn aikana on pidetty ohjelmavaiheessa yleisötilaisuus ja tullaan
pitämään myös selostusvaiheessa. Työn aikana on Vapo Oy:n toimesta mm.
haastateltu alueen poroisäntiä. Lisäksi työn aikana on Pärjänsuon kyläalueelle lähetty asukaskysely, jossa on osoitettu mahdollisuus myös vapaisiin
kommentteihin ennalta suunniteltujen kysymysten lisäksi. Vaikutusalueelle
on tehty myös kalastukseen suunnattu erilliskysely. Lisäksi työn aikana on
tiedon hankinnan ja vaikutusarvioinnin paikallisnäkökulman tueksi oltu yhteydessä mm. Pudasjärven kaupunkiin, Pohjois-Pohjanmaan liittoon, PohjoisPohjanmaan museoon ja alueen ympäristökeskukseen. Hanketta on voinut
myös tarkastella ympäristöhallinnon nettisivujen kautta. Ohjelmassa on esitetty eri yhteyshenkilöitä, joihin tarpeen mukaan on voinut olla yhteydessä
hanketta koskevien asioiden tiimoilta.
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3.

Hankekuvaus ja tavoitteet

3.1

Hankkeen sijoittuminen

Ylä-Koirasuo sijoittuu Oulun läänin pohjoisosaan, Pudasjärven kaupungin
Livon kylään. Hankealue sijaitsee noin 20 kilometrin etäisyydellä Pudasjärven kaupungin keskustaajamasta koilliseen (kuva 3-1). Hankealue on Kivarinjoen (61.14) vesistöalueella (kuva 3-2).

Kuva 3-1. Hankkeen maantieteellinen sijoittuminen.
Karttapohja www.tiehallinto.fi.
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Kuva 3-2. Hankealueen sijoittuminen Kivarinjoen (61.14) valuma-alueella.
3.2

Hankealue ja suunniteltu toiminta

Vapo Oy:n hallussa olevan alueen kokonaispinta-ala on noin 379 hehtaaria,
mistä tuotantoon suunnitellun alueen pinta-ala on noin 205 hehtaaria. Tuotantoon suunniteltu alue on jo pääosin sarkaojitettua aluetta. Ainoastaan
tuotantolohkon 10 alue (noin 15 ha) tekee tästä poikkeuksen ja on ns. metsäojitettua aluetta.
Hankkeen tarkoituksena on valmistella Ylä-Koirasuo turvetuotantokäyttöön
ja tuottaa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytetään pääosin Oulun alueen energiantuotantolaitosten polttoaineena. Hankkeen tavoitteena on turvata energiaturpeen saanti ja näin varmistaa energian ja lämmön katkeamaton tuotanto.
Arvioitu toiminta-aika on 20–25 vuotta ja sinä aikana alueelta nostetaan
turvetta noin 2 milj. m3. Vuosittainen tuotantomäärä on keskimäärin noin
100 000 m3.

Ramboll Finland Oy

17
Hankealueen turvelaadusta on Geologisen tutkimuslaitos laatinut vuonna
1989 raportin, minkä mukaan Ylä-Koirasuon yleisimmät turvelajit ovat sararahka- ja rahkasaraturve. Pintaosan vaalea rahkaturve soveltuu kasvu- ja
ympäristöturpeeksi ja sen alla oleva turve polttoturpeeksi. Turvelajien ja
maatuneisuuden puolesta turve soveltuu sekä pala- että jyrsinturvetuotantoon.
Hankealue on suurimmaksi osaksi turvetuotantoa varten sarkaojitettua aluetta. Oulun vesipiiri on tehnyt 1960 – luvulla peruskuivaustöitä. Alueen sarkaojitus Suo Oy:n laatiman Ylä-Koirasuon turvetuotantoalueen kunnostussuunnitelman mukaisesti on aloitettu vuonna 1989. Tässä yhteydessä on
alueelle kaivettu myös kokoojaojia (noin 9 km), eristysojia (noin 11 km) ja
seitsemän laskeutusallasta. Sarkaojien yhteispituus on noin 87 km. Alueelle
on myös tehty vuoden 1988 kunnostussuunnitelman mukaan mm. aumaalueita (noin 10,4 ha) rumpuja (76 kpl) ja työmaateitä (noin 4 km). Lisäksi
alueelta on raivattu puuta noin 1500 m3. Vaikka alue on ojitettu ja valmisteltu turvetuotantoa varten, tuotantoa alueella ei ole aloitettu. Nykyisin sarkaojitetun alueet vedet kulkevat neljän eri laskuojan kautta Kivarinjokeen.
Tuotantosuunnitelman mukaan tuotantolohkoja on kymmenen (10) ja tuotantoala on yhteensä 192 hehtaaria, tämän lisäksi on noin 13 hehtaaria auma-alueita. Auma-alueet otetaan myös turvetuotantokäyttöön eli tuotantoalueen pinta-ala on yhteensä noin 205 hehtaaria (kuva 3-3). Liitteenä on
tarkempi tuotantosuunnitelma.
Ylä-Koirasuolla tullaan tuottamaan pääasiassa jyrsinpolttoturvetta energiaturpeeksi. Tarvittaessa alueella voidaan tuottaa myös palaturvetta lähialueen
kunnallisille lämpölaitoksille. Jyrsinpolttoturpeen ja palaturpeen lisäksi alueella voidaan tuottaa pieniä määriä myös ympäristöturvetta.
Tuotetun turpeen pääkäyttökohteita ovat Oulun kaupungissa sijaitsevat
energialaitokset ja lähikuntien energialaitokset. Energiaturve toimitetaan
asiakkaille pääasiassa lämmityskauden (syys–huhtikuu) aikana.

Ramboll Finland Oy

18

Kuva 3-3. Ylä-Koirasuon tuotantosuunnitelma.
3.3

Aikaisemmat suunnitteluvaiheet ja päätökset

Hankealueen tuotantokelpoinen pinta-ala on noin 205 ha, joka on lähes kokonaan (190 ha) sarkaojitettua aluetta. Sarkaojituksen on tehnyt Oulun vesi- ja ympäristöpiiri vuonna 1989. Muu osa alueesta on metsäojitettu. Metsäojituksien toteutusajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. Ainakin osin se on
tehty ennen vuotta 1989. Hankealueen maahankinnat on tehty suurimmaksi
osaksi vuonna 1984. Maahankintoja on täydennetty vuonna 1996. Kuvassa
3-4 on esitetty hankealueen nykytilaa.
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Kuva 3-4. Ilmakuva nykytilanteesta.
3.4

Hankkeen perustelut

Turpeen loppuminen vanhoilla tuotantoalueilla edellyttää uusien turvesoiden
kunnostamista ja ottamista tuotantoon alueellisen energiahuoltovarmuuden
turvaamiseksi. Ylä-Koirasuon tuotantoalue vastaa lisääntyneeseen turpeen
kysyntään, korvaa lähivuosina tuotannosta poistettavia alueita ja turvaa
osaltaan polttoturvetoimitusten riittävyyttä Pohjois-Pohjanmaan energiahuollossa.
Sarkaojitetut alueet ovat kuivuneet, mikä nopeuttaa tuotannon aloittamista
alueella. Lisäksi alueella on valmis tiestö. Turvetuotannon valtakunnallisessa
ja alueellisessa ohjauksessa (Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vesiensuojelun suuntaviivoissa vuoteen 2015 ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava) todetaan, että turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja soita tai sellaisia ojittamattomia soita
joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole seudullisesti merkittäviä. Alueella
jo tehtyjen valmistelutöiden vuoksi Ylä-Koirasuon alue on menettänyt luonnontilansa.
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Ylä-Koirasuon hankealue on Vapo Oy:ssä valittu toteutettavaksi turvetuotantokohteeksi liiketaloudellisin ja ympäristönsuojelullisin perustein. Hankealue
on Vapo Oy:n hallinnassa oleva alue ja on laajuudeltaan sellainen, että tuotanto voidaan toteuttaa taloudellisesti kannattavasti huomioiden sekä tarvittavat ympäristöinvestoinnit sekä turpeen kuljetusmatkat loppukäyttökohteille. Hanke perustuu pitkän tähtäimen suunnitteluun energiahuollon turvaamiseksi.
Tavanomaisesti voimalaitoksilla käytetään turpeen seassa myös puupolttoaineita. Useimmiten kuitenkaan turpeen käyttöä ei voi korvata puulla. Puupolttoaineiden nykyistä laajempaa käyttöä rajoittaa myös taloudellinen hankintaetäisyys, sahateollisuuden suhdannevaihtelut sekä huippukulutusjaksoina
myös puupolttoaineiden alhainen energiasisältö. Turpeen lämpösisältö on
korkeampi ja laatu (energiatiheys ja kosteus) tasaisempi kuin puulla. Pohjoisilla alueilla jatkuva toimitusvarmuus ja riittävä lämpöarvo kylminä huippukulutusjaksoina ovat tärkeitä energiantuotannon maksimitehojen saavuttamiseksi.
3.5

Hankkeen tarvitsemat luvat ja päätökset

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin päätyttyä haetaan turvetuotantoa
varten ympäristösuojelulain (YSL 86/2000) 35 §:n mukainen ympäristölupa.
Hakemuksen käsittelee Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto. Arviointiselostus ja lupaviranomaisen lausunto liitetään hakemukseen. Lupahakemuksen
sisältö on määritetty ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA 169/2000).
Lupaviranomainen tutkii, ovatko ympäristölain tarkoittamat luvan myöntämisen edellytykset olemassa. Lupapäätöksestä ilmenee, kuinka arviointiselostus ja siitä yhteisviranomaisen antama lausunto on otettu huomioon ympäristölupaa myönnettäessä.
3.6

Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (nyk. ELY-keskus) laatimassa vesienhoitolakiin perustuvassa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman 2010–2015 mukaan Kivarinjoen veden fysikaalis-kemiallinen sekä
ekologinen tila ovat tyydyttäviä. Tavoitteeksi ohjelmassa on asetettu hyvän
tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. Toimenpideohjelman mukaan
suurin este Kivarinjoen hyvän tilan saavuttamiselle on liian suuri kiintoaineja ravinnekuormitus sekä happamuuden aiheuttamat haitat. Ohjelman mukaan Kivarinjokeen kohdistuvaa ihmisen aiheuttamaa fosforikuormitusta tulisi saada vähennettyä kolmanneksella nykyisestä, jotta joen tila voitaisiin
fosforipitoisuuden perusteella luokitella hyväksi.
Nykyiset toimenpiteet eivät toimenpideohjelman mukaan riitä parantamaan
Kivarinjoen veden laatua hyväksi vuoteen 2015 mennessä, vaan lisätoimenpiteitä tarvitaan. Turvetuotannon osalta lisätoimenpiteiksi esitetään ohjelmassa pintavalutuksen tai muun tehostetun vedenkäsittelyn käyttämistä
uusilla turvetuotantoalueilla ympärivuotisesti.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 happamilla sulfaattimailla tapahtuvan turvetuotannon osalta todetaan lisätoimenpiteiksi happamuuskuormituksen ehkäisemisen huomiointi uusien alueiden käytön aikaisen vesienkäsittelyn suunnittelussa sekä jälkihoidon suunnittelussa. Ohjauskeinojen kehittämisehdotuksissa esitetään, että uusia turvetuotantoalueita
ohjataan jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille
soille, tuotannossa olevien alueiden yhteyteen tai käytöstä poistuneille turvepelloille.
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen laatimassa Iijoen ympäristönhoitoohjelman III-vaiheessa (2007–2013) on mm. vaelluskalojen palauttamiseen
tähtäävä koko Iijoen vesistöalueetta koskeva hanke ja ohjelmaan sisältyy
myös vesistönkunnostus-/neuvontahanke. Ohjelman tavoitteisiin tähtäävistä
hankkeista ei ole vielä rahoituspäätöstä ja osa ohjelmassa olevista hanketavoitteista on vasta hakemusvaiheessa.
Kivarinjokeen ei ole tehty kunnostustoimenpiteitä. Kivarinjoelle on aikoinaan
tehty uittovesiperkauksia.
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Kivarinjoen valuma-alueella on toiminnassa neljä turvetuotantoaluetta. Taulukossa 3-1 ja kuvassa 3-5 on esitetty tuotantoalueiden tarkemmat tiedot ja
sijainnit.
Kivarinjoen yläosalla Vapo Oy:llä on vireillä Jousisuo 2:n turvetuotantoalueen (92,6 ha) ympäristölupahakemus. Jousisuo 2 sijaitsee Yläkoirasuosta
noin 5,5 kilometriä itään.
Livojoen valuma-alueen puolella Yläkoirasuosta 2,3 kilometriä länteen sijaitsee Ruostesuo, jolla on käynnissä YVA-menettely. Lisäksi aluehallintovirastossa on vireillä Kiiskisuon turvetuotantoalueen (102,2 ha) ympäristölupahakemus. Kiiskisuo sijaitsee noin 4,5 kilometriä koilliseen Yläkoirasuosta.
Taulukko 3-1. Kivarinjoen valuma-alueella olevat turvetuotantoalueet v.
2009.
Toimija/Suoalue

Tuotannossa
yhteensä
(ha)

Poistunut
tuotannosta
yhteensä
(ha)

Vedenkäsittely

124

-

Laskeutusallas+virtaamansäätö
(99 ha alueella)

Turveruukki Oy
Murtosuo

Pintavalutuskenttä (26 ha alueella)
Ällinsuo

150

11

Pintavalutuskenttä (kesä) ja laskeutusallas (talvi)

100

23

Laskeutusallas (62 ha alueelle)

Pudasjärven Turvetyö
Iso-Ahmasuo

Pintavalutuskenttä (38 ha alueelle)
Polar-Sammal Oy
Syrjäsuo
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ei tietoa

Pintavalutuskenttä (kesä)

22

Kuva 3-5. Kivarinjoen valuma-alueen turvetuotantoalueet. Karttapohjalle on
lisätty suoalueiden nimet ja Ylä-Koirasuon alue. Lähde: Pohjois-Pohjanmaan
turvetuotantosoiden päästötarkkailu vuonna 2007, Pöyry.
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4.

Hankkeen vaihtoehdot

4.1

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0, VE 0, hankkeen toteuttamatta jättäminen
Hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa sitä, että Ylä-Koirasuota ei
oteta turvetuotannon käyttöön ja alueen nykyiset arvot säilyvät ennallaan.
Toisaalta turvetuotannosta syntyviä työpaikkojakaan ei synny. Tämän vaihtoehdon toteutuminen tarkoittaa, että jossain muualla tullaan ottamaan
käyttöön turvetuotantoalue.
Vastaavan laajuisen turvetuotannon käynnistyminen jossain muualla aiheuttaa vastaavia päästöjä ympäristöön kyseisillä alueilla. Soiden sijainnista riippuen välittömät ympäristövaikutukset voivat olla joko suurempia tai pienempiä kuin tässä hankkeessa arvioidut. Mahdollinen turpeen kuljetusreittien piteneminen johtaa liikenteen kasvuun nyt suunniteltua laajemmalla alueella. Tämä lisää raskaasta liikenteestä aiheutuvia kokonaispäästöjä ja liikenneonnettomuuksien riskiä.
Vaihtoehto 1, VE1, sulan maan aikainen pintavalutus
Vaihtoehdossa 1 tuotantoala on noin 205 hehtaaria. Alue koostuu 10 tuotantolohkosta (n. 192 ha) sekä kuudesta auma-alueesta (n. 13 ha). Tarkempi
tuotantosuunnitelma on liitteenä.
Vaihtoehdossa 1 turvetuotantoalueen vedet on suunniteltu käsiteltäväksi
kolmella (3) eri pintavalutuskentällä.
Pintavalutuskenttä 1 on suunniteltu metsäojitetulle alueelle ja sille tultaisiin
johtamaan lohkojen 1 ja 10 kuivatusvedet. Pintavalutuskentän koko sen valuma-alueesta on noin 7,3 %. Lohko 1 on turvetuotantoon sarkaojitettua
alue, ja lohko 10 on metsäojitettua aluetta. Pintavalutuskentän sijoittamisella lohkon 10 ja lähimmän kiinteistön väliin saadaan kasvatettua tuotantoalueen etäisyyttä kiinteistöön.
Pintavalutuskenttä 2 on suunniteltu pääasiassa ojittamattomalle alueelle.
Pintavalutuskenttä on rajattu pohjavesialueen suojavyöhykkeen ulkopuolelle.
Pintavalutuskentälle 2 johdetaan lohkojen 2-7 kuivatusvedet. Pintavalutuskentän koko sen valuma-alueesta on noin 4,0 %. Lohkot 2-7 ovat kokonaisuudessaan turvetuotantoon ojitettuja alueita. Ylä-Koirasuon nykytilan mukaan osittain lohkon 6 eteläosa ja lohkon 7 pohjoisosa ovat pohjavesialueella. Näiltä osin Ylä-Koirasuon suunnitelmaan on tehty muutos niin, että tuotantoalue on rajattu pois pohjavesialueelta, sekä jätetty suojavyöhykettä
noin 40 metrin leveydeltä. Pohjavesialueella olevia ojia, ei syvennetä vaan
niiden annetaan olla sellaisena kuin ne nyt ovat. Siltä osin kun uusi kokoojaoja kaivetaan rajaamaan tuotantoaluetta, tukitaan siihen tulevat ojat suojavyöhykkeeltä, niin ettei tuotantoalueesta pois rajatulta alueelta tule vesiä
vesienkäsittelyjärjestelmiin.
Pintavalutuskenttä 2 on suunniteltu niin, että se rajautuu pohjavesialueen
suojavyöhykkeen ulkopuolelle. Pintavalutuskentän penkereen rakentamisessa otetaan huomioon pohjavesialueen läheisyys niin, että tarvittavat kaivuutyöt pyritään tekemään turvekerroksessa. Pintavalutuskentältä purkautuva
laskuoja 2 on jo olemassa oleva oja, jota hyödynnetään vesienjohtamisessa.
Laskuojan 2 syventämistä pyritään välttämään.
Pintavalutuskenttä 3 on suunniteltu metsäojitetulle alueelle, ja sille tullaan
johtamaan lohkojen 8-9 kuivatusvedet. Pintavalutuskentän koko sen valuma-alueesta on noin 3,9 %. Lohkot 8-9 ovat kokonaisuudessaan turvetuotantoon ojitettuja alueita.
Pintavalutuskentät pengerretään niin, ettei sinne pääse ulkopuolisia vesiä ja
samalla estetään mahdolliset oikovirtaukset. Pintavalutuskentillä oleviin metsäojiin tehdään tarvittaessa tukoksia niin, että estetään vesien oikovirtaukset kentillä.
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Vesienkäsittelyssä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia laskeutusaltaita.
Sulan maan aikaisessa pintavalutuksessa vedet johdetaan sään salliessa
mahdollisimman kauan pintavalutuskentälle. Kun pumppausta ei veden jäätymisen vuoksi voida enää suorittaa, johdetaan vedet laskeutusaltaiden ja
virtaamansäätöpatojen kautta alapuoliseen vesistöön.
Vaihtoehto 2, VE2, ympärivuotinen pintavalutus
Vaihtoehdossa 2 tuotantoala on noin 205 hehtaaria kuten vaihtoehdossa 1.
Alue koostuu 10 tuotantolohkosta (n. 192 ha) sekä kuudesta auma-alueesta
(n. 13 ha).
Vaihtoehdossa 2 vedet johdetaan pintavalutuskentille 1-3 ympärivuoden.
Pintavalutuskentät ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 1. Pumppaamoiden
häiriötilanteissa voidaan vedet tarvittaessa johtaa laskeutusaltaiden kautta
alapuoliseen vesistöön. Tällaisten pumppaamoiden ohitustilanteiden aikana
käytettäisiin vesienkäsittelyssä jo olemassa olevia laskeutusaltaita 4-5 hyödyksi.
Vaihtoehto 3, VE3, sulan maan aikainen kemikalointi, talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö
Vaihtoehdossa 3 tuotantoala on noin 205 hehtaaria kuten vaihtoehdossa 1 ja
2. Alue koostuu 10 tuotantolohkosta (n. 192 ha) sekä kuudesta aumaalueesta (n. 13 ha).
Vaihtoehtoehdossa 3 vedet johdettaisiin kemikaloinnin kautta alapuoliseen
vesistöön sulan maan aikana ja muulloin laskeutusaltaiden ja virtaamansäätöpatojen kautta. Ylä-Koirasuon koko tuotantoalueen vesien johtaminen yhdelle kemikalointiasemalle ei ole mahdollista suon pohjan korkeussuhteiden
takia ilman välipumppaamoa. Mahdollinen kemikalointiaseman paikka voisi
olla lohkojen 8-9 eteläosassa pintavalutuskenttä 3 tilalla. Kemikalointi vaatisi
isojen selkeytysaltaiden rakentamisen, joihin vesi pumpataan ja samassa
yhteydessä veden sekaan lisättäisiin kemikaalia. Kemikalointi toimii silloin,
kun veden lämpötila on yli + 50C. Ylä-Koirasuon sijainti huomioon ottaen
kemikaloinnin käyttöaika olisi huomattavasti lyhyempi kuin esim. sulan
maan aikaisen pintavalutuksen.
4.2

Tuotantoalueen elinkaari vaiheittain

Kuntoonpanovaiheen kesto on yleensä 1-3 vuotta, jona aikana rakennetaan vesiensuojelurakenteet ja tiestö, suo kuivatetaan ja alue kunnostetaan
tuotantoa varten. Kuntoonpanovaiheen kesto on lyhyt, mikäli alue on jo entuudestaan ojitettu.
Tuotantovaihe alkaa sen jälkeen kun alueen kunnostus turpeen tuotantoon
on valmistunut. Tuotantoaika on yleensä 25–30 vuotta.
Jälkihoitoon siirrytään sen jälkeen kun tuotanto alueella loppuu. Jälkihoidolla tarkoitetaan turpeen tuotannosta poisjääneen alueen siistimistä, rakenteiden poistamista, sekä mahdollista ojitusta. Jälkihoitovaihe kestää yleensä
muutamia vuosia. Tuotantoalueen osa-alueet saattavat siirtyä jälkihoidon
kautta jälkikäyttöön eri vaiheissa, esim. matalimmat reuna-alueet jäävät
usein tuotannosta pois muuta aluetta aiemmin. Nämä reuna-alueet voivat
toimia esim. tuotannon tukialueina muun alueen ollessa vielä tuotannossa.
Jälkihoitovaiheen jälkeen tuotantoalue siirtyy jälkikäyttöön. Jälkikäytöllä
tarkoitetaan tuotannosta poistetun alueen uutta maankäyttömuotoa, esim.
metsänkasvatusta, viljelyä tai kosteikkoa. Jälkikäyttöön alue siirretään, kun
tuotannosta poistetuista alueista muodostuu maankäytöllisesti järkeviä kokonaisuuksia. Jälkikäytöstä päättää alueen omistaja.
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4.3

Työmenetelmien kuvaus

Alueella käytetään pääasiallisena tuotantomenetelmänä ns. hakumenetelmää, jonka rinnalla käytössä voi olla myös mekaaninen kokoojavaunumenetelmä. Suon elinkaaren loppuvaiheessa käytetään pääasiassa mekaanista kokoojavaunua tai imuvaunua. Palaturvetuotannossa käytetään
palaturpeen nostomenetelmää.
Hakumenetelmän kuvaus
Hakumenetelmää käytetään eniten jyrsinturpeen tuotannossa. Turvetta tuotetaan kesän poutasäällä. Kesässä on 40–50 tuotantokelpoista vuorokautta.
Hakumenetelmän työvaiheet ovat jyrsintä, kääntäminen, karheaminen, kokoaminen ja aumaus.
Jyrsinnässä suon pinnasta irrotetaan noin 20 millimetrin kerros turvetta kuivatusta varten. Tätä kerrosta kutsutaan jyrsökseksi. Pinta jyrsitään 6,5–9
metriä leveillä jyrsimillä.
Jyrsintävaiheessa turpeen kosteus on 70–80 prosenttia. Kosteutta pyritään
vähentämään turpeen kääntämisellä eli kuivatuksella noin 40 prosenttiin.
Turpeen kuivatukseen vaikuttaa lämpötila, ilman kosteus, tuuli ja turvelaatu.
Turpeen kuivaus kestää pari vuorokautta ja sen aikana jyrsitty turve (jyrsös)
käännetään 2–3 kertaa. Yhdellä jyrsinnällä irrotettua turvemäärää sanotaan
sadoksi. Keskimäärin tuotetaan 15–20 satoa tuotantokauden aikana toukokuun alusta elokuun loppuun.
Kuivatuksen jälkeen traktorin viivotinkarheejalla turve työnnetään keskelle
noin 20 metrin levyistä sarkaa. Muodostettava karhe on noin 40 cm korkea
ja 80 cm leveä saran pituinen penkere.
Karhe kuormataan viereisellä saralla kulkevaan turveperävaunuun. Tämän
jälkeen sarka on valmis uudelleen jyrsittäväksi uutta satoa varten. Kuivanut
turve kuljetetaan turveperävaunulla varastoitavaksi aumaan. Yhdessä aumassa voi olla jopa useita kymmeniä tuhansia kuutiometrejä turvetta ja aumoja on yhden tuotantoalueen yhteydessä useita.

Kuva 4-1. Hakumenetelmän karheamisen (vasen kuva) ja kuormauksen työvaiheet. Lähde: Vapo Oy.
Mekaaninen kokoojavaunumenetelmä
Mekaanisessa kokoojavaunumenetelmässä kaksi ensimmäistä vaihetta eli
jyrsiminen ja kääntäminen tapahtuvat samalla tavalla kuin hakumenetelmässä.
Mekaanisessa kokoojavaunumenetelmässä turpeen karheaminen tapahtuu
joko hakumenetelmän tapaan etukäteen viivotinkarheejalla tai kokoamisen
yhteydessä keräily-yksikön keulassa olevalla kuusi metriä leveällä Vmallisella etukarheejalla, jonka avulla turve kootaan traktorin pyörien väliin.
Karheelta turve kootaan mekaanisen kokoojavaunun säiliöön vaunun takaosassa olevalla kola-kuljettimella. Aumaan turve siirretään samalla vaunulla.
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Kuva 4-2. Kokoojavaunumenetelmän karheamisen ja kokoamisen työvaihe. Lähde:
Vapo Oy.

Palaturvetuotanto
Palaturvetuotannossa turve irrotetaan suosta koneellisesti. Palaturve tuotetaan joko lieriöinä tai nauhana. Palaturve jyrsitään tuotantoalueen kentästä
palannostokoneella 30–50 senttimetrin syvyydeltä. Samalla nostokone
muokkaa massan ruuvimuokkaimella sekä puristaa ja muotoilee sen suuttimien kautta paloiksi kentälle kuivaamaan. Palat ovat halkaisijaltaan 40–70
millimetrin lieriöitä tai laineelle tuotettua nauhaa.
Paloja kuivatetaan 1–2 viikkoa, jona aikana niitä käännetään 1–2 kertaa.
Tavoitteena on vähentää palojen kosteus noin 35 prosenttiin. Turpeen kokoaminen ja kuljetus tapahtuu vastaavasti kuin jyrsinturvetuotannossa karheamalla palaturve tuotantosaran keskelle pitkittäiseksi karheeksi ja tämän
jälkeen kuormaamalla ja kuljettamalla turve aumaan.

Kuva 4-3. Palaturpeen nosto.
Lähde: Vapo Oy.

Imuvaunumenetelmä
Imuvaunumenetelmässä kaksi ensimmäistä vaihetta eli jyrsiminen ja kääntäminen tapahtuvat samalla tavalla kuin hakumenetelmässä. Sen jälkeen
turpeen kokoamiseen ja kuljettamiseen käytetään traktorin vetämää imukokoojavaunua.
Imukokoojavaunu toimii kuten pölyimuri: puhaltimella tehdään alipaine 40
kuutiometrin kokoiseen säiliöön, jonne turve imetään suuttimien ja imuputkien kautta.
Uusimmassa Vapon kehittämässä imuvaunussa puhaltimesta tuleva poistoilma myös puhdistetaan, eikä turvepöly pääse leviämään ympäristöön.
Imuvaunumenetelmässä turve siirretään aumaan samalla vaunulla keruun
jälkeen. Traktori-imuvaunu -yhdistelmä voidaan purkaa joko auman päällä
tai vieressä samalla tavalla kuin hakumenetelmässä.

Kuva 4-4. Kokoaminen imuvaunulla.
Lähde: Vapo Oy.
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4.4

Vesienkäsittelymenetelmät

Vesiensuojelujärjestelyillä pyritään minimoimaan vesistöön kohdistuva
kuormitusta (kuva 4-5). Turvetuotantoalueilla käytettäviä, mahdollisia vesiensuojelumenetelmiä ovat:
1. Eristysojat
2. Eroosion esto
3. Sarkaojiin kaivettavat lietesyvennykset
4. Sarkaojien päisteputket ja lietteenpidättimet
5. Laskeutusaltaat
6. Pintavalutus
7. Kemiallinen käsittely
8. Maaperäimeytys
9. Haihdutusaltaat
10. Virtaamansäätö
11. Kasvillisuuskenttä
Viisi ensimmäistä menetelmää ovat ns. perustason menetelmiä, jotka on
rakennettava jokaiselle tuotantoalueelle. Loput kuusi menetelmää ovat vaihtoehtoisia tehostamismenetelmiä, joista tapauskohtaisesti sovelletaan kullekin alueelle teknistaloudellisesti paras vaihtoehto (BAT-taso). Nykykäsityksen mukaan vesien käsittely pintavalutuksella samoin kuin vesien kemiallinen puhdistus ovat parasta käyttökelpoista tekniikkaa uusilla turvetuotantoalueilla (Ympäristöministeriö 2003).

Kuva 4-5. Periaatekuva turvetuotantoalueiden mahdollisista kuivatus- ja
vesiensuojelujärjestelyistä (Ympäristöministeriö 2003).
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Pintavalutuskenttä
Pintavalutuksessa turvetuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan luonnontilaisen suon tai turvemaan pintakerrokseen. Pintakerroksen kasvillisuus toimii
mekaanisena suodattimena, johon kiintoaine ja liete tarttuvat. Liukoiset ravinteet pidättyvät turvekerroksiin kemiallisten ja biologisten prosessien vaikutuksesta. Pintavalutuskentän toimintaa voidaan verrata suoluonnossa tapahtuvaan normaaliin vesien kulkuun ja maaperässä puhdistumiseen. Pintavalutuskenttä voidaan rakentaa myös metsäojitetulle alueelle.
Pintavalutustekniikassa vedet johdetaan pintavalutuskentälle laskeutus- tai
pumppausaltaan kautta (kuva 4-6). Toimivuuden kannalta oleellista on veden tasainen leviäminen koko kentän alueelle. Vesi jaetaan kentälle jakoojan tai –putkiston avulla. Lisätietoa pintavalutuskentän mitoituskriteereistä:
www.turveteollisuusliitto.fi → Ohjeita →Turvetuotannon vesienkäsittelytuotekortit

Tarkkailua varten
tarvittava mittapato

Kuva 4-6. Periaatekuva pintavalutuskentästä. Lähde:
www.turveteollisuusliitto.fi → Ohjeita →Turvetuotannon vesienkäsittelytuotekortit
Pintavalutuksen jälkeen vedet johdetaan keräilyojaan, josta vedet johdetaan
edelleen vesistöön. Vesimäärän ja veden laadun tarkkailua varten pintavalutuskentän alaosassa on yleensä mittapato. Pintavalutuskenttä voi olla käytössä ympärivuotisesti tai vain sulan maan aikana.
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Kemiallinen puhdistus
Turvetuotannossa kuivatusvesien kemiallista puhdistusta käytetään erityistapauksissa, joissa puhdistetun veden laadulle asetetaan erityisvaatimuksia.
Menetelmää on käytetty suurimmilla tuotantoalueilla ja joissakin tapauksissa
erityissuojeltujen vesistöjen yläpuolisilla alueilla. Menetelmä on käytössä
sulan maan aikana (touko-lokakuu). Kemiallisessa puhdistuksessa turvetuotantoalueen kuivatusvesiin lisätään saostuskemikaalia, jonka vaikutuksesta
kiintoaines ja liuenneet aineet saostuvat ja laskeutuvat selkeytysaltaan (kuva 4-7) pohjalle. Samalla vesi kirkastuu. Saostunut liete tyhjennetään määräajoin altaan pohjalta. Puhdistunut vesi johdetaan vesistöön. Lisätietoa menetelmästä: www.turveteollisuusliitto.fi → ohjeita →Turvetuotannon vesienkäsittelytuotekortit

Kuva 4-7. Periaatekuva kemiallisesta puhdistusmenetelmästä. Lähde:
www.turveteollisuusliitto.fi → Ohjeita →Turvetuotannon vesienkäsittelytuotekortit
Saostunut liete läjitetään pengerretylle läjitysalueelle. Läjitysaltaan pinnalle
erottuu kirkasta vettä, sen poisjohtamista varten rakennetaan putkiyhteys
pumppualtaaseen tai selkeytysaltaan yläpäähän. Kemikaalisäiliöiden ja siilojen mitoitus perustuu asemakohtaisesti arvioituun kemikaalikulutukseen.
Kemikaalikuljetukset vaativat säiliöauton kantavan tiestön.
Kemiallinen puhdistus on turvetuotantoalueiden valumavesien käsittelyssä
poikkeuksellinen menetelmä, koska siinä joudutaan tuomaan kemikaaleja ja
varastoimaan niitä turvetuotantoalueelle. Hallitsemattomissa häiriötilanteissa
tähän liittyy vesien pilaantumisriski. Menetelmä vaatii erityisosaamista ja on
atk-ohjauksen vuoksi häiriöaltis. Kemiallinen puhdistus on huomattavasti
kalliimpi perustus- ja käyttökustannuksiltaan kuin muut vesienpuhdistusmenetelmät.
Kasvillisuuskenttä
Kasvillisuuskenttä (kuva 4-8) on pengerryksin eristetty tasainen allasmainen
alue, jossa kasvaa ajoittain veden alle joutumisen hyvin sietävää kasvillisuutta kuten ruokohelpeä (sekä pajua että sekakasvustoa on tutkittu). Pohjamaan hyvä vedenläpäisy parantaa kentän toimintaa. Vettä ohjataan kentälle esim. jakoputkien avulla. Purkuoja sijoitetaan siten, että vesi virtaa
kentällä mahdollisimman pitkän matkan. Kentällä tapahtuu pintavaluntaa
sekä suotautumista ja kesällä lisäksi haihduntaa.
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Pintavalunnan aikana vedessä oleva kiintoaine ja sen mukana osa ravinteista
laskeutuu altaan pohjaan. Kasvillisuuden ja kasvualustan pinnalla olevat levät ja muut mikro-organismit pidättävät vedestä epäorgaanisia ravinteita.
Veden levitessä laajalle alalle vesi ja osa humuksesta hapettuu tehokkaasti.
Auringon valo edesauttaa humuksen hajoamista.
Suotautumisessa maaperä sitoo mekaanisesti kiintoainesta, humusta, rautaa
ja ravinteita. Samalla kasvien juuristo ottaa vettä sekä vedessä olevia epäorgaanisia ravinteita kasvuunsa. Maaperän hapellisessa pintakerroksessa
mikrobit muuttavat ammoniumtyppeä nitraattitypeksi (nitrifikaatio). Hapettomassa, veden kyllästämässä kerroksessa nitraatti hajoaa typpikaasuksi
(denitrifikaatio) ja poistuu ilmakehään kun vesi myöhemmin valuu avoojaan.

Kuva
4-8.
Periaatekuva
www.turveteollisuusliitto.fi → Ohjeita
tuotekortit

kasvillisuuskentästä.
Lähde:
→Turvetuotannon vesienkäsittely-

Virtaamansäätö
Virtaamansäätö on vesienkäsittelymenetelmä, jolla pyritään rajoittamaan
kuivatusvesien virtausta ja pienentämään veden virtausnopeutta. Virtaaman
säätö vähentää valuntahuippujen aikana huuhtoutuvia kiintoainesten määriä.
Tuotantoalueelta lähtevää vesimäärää säädellään patorakenteiden avulla.
Virtaamansäätöpato voidaan rakentaa joko maa-aineksista ja putkista tai
valmiista patomoduulista (kuva 4-9).
Virtaamansäätö pidättää kiintoainetta ja siihen sitoutuneita ravinteita. Se
pienentää virtaamahuippuja ja veden virtausnopeutta ojissa. Virtaaman säätö pienentää kentän pinnalta huuhtoutuvaa kiintoainekuormaa, koska viipymä ojissa moninkertaistuu. Virtaamansäätö toteutetaan rajoittamalla luontaista virtaamaa.
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Kuva
4-9.
Periaatekuva
virtaamansäätöpadosta.
Lähde:
www.turveteollisuusliitto.fi → Ohjeita →Turvetuotannon vesienkäsittelytuotekortit

5.

Arvioidut ympäristövaikutukset ja käytetyt
arviointimenetelmät

5.1

Vaikutusten arviointi ja vaikutusalueen rajaus

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutukset
YVA -lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa. Arvioitaviksi tulevat
seuraavassa esitetyt vaikutukset:
Arvioitavat
ympäristövaikutukset

Ihmisten terveys,
elinolot ja viihtyvyys

Maaperä, vesi, ilma,
ilmasto, kasvillisuus,
eliöt ja luonnon
monimuotoisuus

Yhdyskuntarakenne,
rakennukset, maisema,
kaupunkikuva ja
kulttuuriperintö

Luonnonvarojen
hyödyntäminen

Tarkastelussa olevia vaihtoehtoja tullaan vertailemaan niiden keskeisten
ominaisuuksien ja merkittävien vaikutusten suhteen. Vertailussa on esitetty
eri vaihtoehtoihin liittyvät positiiviset ja negatiiviset tekijät, mahdolliset riskit, epävarmuudet sekä merkittävät vaikutukset. Vaikutusten merkittävyyden pohjalta voidaan arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta.
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Vaikutusten merkittävyyden arviointia varten otetaan huomioon seuraavat
tekijät:
arviointimenetelmät
vaikutusten alueellinen laajuus
vaikutuksen kohde ja kohteen herkkyys muutoksille
vaikutuksen palautuvuus tai pysyvyys
vaikutuksen kesto ja aiheutuvan muutoksen suuruus
pelot, asenteet ja epävarmuudet
vaikutuksen merkittävyys eri näkökulmista (asukkaat, elinkeinoelämä, ympäristönsuojelu)
vaikutusten todennäköisyys
epävarmuustekijät
Arvioitavan vaikutuksen vaikutusalue riippuu tarkasteltavasta vaikutuksesta.
Osa vaikutuksista kohdistuu suoalueen välittömään läheisyyteen. Välittömien
vaikutusten tarkastelualueena on käsitelty niitä alueita ja kohteita, joihin
suoalueen turvetuotanto aiheuttaa välittömiä muutoksia. Tällaisia ovat esim.
tuotantotoiminnan alle jäävät kohteet, pöly, melu ja maisemamuutokset.
Välittömiä vaikutuksia ovat myös lähialueen vesistövaikutukset. Välittömien
vaikutuksien arviointiraja on noin 500 metrin etäisyydelle tuotantoalueen
rajasta (kuva 5-1).
Välilliset vaikutukset kohdistuvat pääsääntöisesti laajemmalle alueelle, kauemmaksi tuotantoalueesta. Välilliset vaikutukset ovat yleensä myös pitkäkestoisia ja ne ilmenevät yleensä pitkän ajan kuluessa. Välillisiä vaikutuksia
voivat olla esim. estevaikutukset ja laskuojien vaikutukset kauempana olevan järven tilaan ja kalastukseen. Vaikutusalueen rajaukset eivät ole yksiselitteisiä. Lähi- ja kaukovaikutusalueella voi esiintyä osin päällekkäisyyttä
sekä välittömien että välillisten vaikutusten osalta.
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Kuva 5-1. Tuotantoalue ja 500 metrin lähialue (punaisella).
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5.2

Arvioitavat vaikutukset

Turvetuotantoalueen elinkaari käsittää suon tuotantoa valmistelevan kuivatusvaiheen, turpeen nostoajan sekä jälkihoitovaiheen. Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset muodostuvat suon luonnontilan muutoksesta,
turvetuotantoalueen kuivatuksesta aiheutuvista vesistövaikutuksista sekä
tuotantotoiminnasta ja turpeen kuljettamisesta aiheutuvista pöly- ja meluvaikutuksista.
Turveteollisuusliitto ry. on laatinut ohjeen turvetuotannon luontovaikutusten
sekä pöly- ja meluhaitan arvioinnista. Ohjetta on käytetty hyväksi laadittaessa tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointia. Turvetuotannon ympäristövaikutuksista selvitetään taulukossa 5-1 esitetyt, keskeisiksi arvioidut
vaikutukset.
Taulukko 5-1. Turvetuotannon mahdolliset ympäristövaikutukset.
Lähde: (Rinttilä ym. 1997).

Arvioinnissa rajoitutaan tuotantoon liittyvien vaikutusten arviointiin. Lopputuotteiden käytön, kuten energia-turpeen polttamisen vaikutukset rajataan
selvityksen ulkopuolelle.
5.3

Käytetyt arviointimenetelmät

Luonnonympäristö
Kasvillisuus ja linnuston osalta vaikutukset on arvioitu olemassa olevien
selvitysten perusteella. Hankealueelle on laadittu vuonna 2002 ja 2003 kasvillisuus- ja lintuselvitykset. Selvitykset on laadittu asiantuntijatyönä Sakari
Rehellin ja Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi yrityksen toimesta.
Hankkeen vaikutukset pohjaveteen analysoidaan asiantuntija-arviona käyttäen hyväksi alueelta jo olemassa olevia lähtötietoja ja tutkimuksia. Lähtöaineistona käytettiin mm. Pudasjärven kunnan toimesta laadittua Pärjänsuon
pohjavesitutkimusta (Jakunkaista–Koiraharju) vuodelta 1980.
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Lisäksi arviointityön aikana selvitettiin tuotantoalueen reunasta noin 1000
metrin etäisyyteen saakka lähialueen kaivot. Selvitys pohjautui kaivotiedusteluun, joka lähetettiin tarkastelualueen tiloille joilla oli ilma- ja peruskarttatarkastelun perusteella rakennus.
Turvetuotannon vesistövaikutukset arvioitiin tuotannon aiheuttaman vesistökuormituksen suuruutena sekä sen vaikutuksen merkittävyytenä. Arviointi laadittiin olemassa olevien vedenlaatutietojen (ennakko- ja velvoitetarkkailutulokset) sekä turvetuotantoalueiden seurantatutkimuksista saatujen ominaiskuormitusmäärien avulla. Vedenlaatutietoja täydennettiin kesän
2008 aikana Raudanojan osalta (kolme näytteenottokertaa). Turvetuotannon keskeiset vesistön kuormittajat ovat kiintoaine, ravinteet (fosfori ja
typpi), rauta ja liuennut orgaaninen humus. Turvetuotannolle on ominaista
kuormitustasojen vaihtelu vuodenajan ja eri vuosien välillä.
YVA:n vaihtoehdossa 0 tarkasteltiin nykyistä kuormitusta vedenlaadun seurantatulosten avulla. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 tarkasteltiin vesistövaikutuksia vaihtoehtoihin sisältyvien puhdistusmenetelmien mukaisesti. Vaihtoehtoja 1, 2 ja 3 arvioitaessa otettiin huomioon myös alueen nykyinen kuormitus.
Turvetuotannon kalastovaikutuksia arvioitiin vedenlaatuvaikutusten avulla. Lisäksi arviointiin sisältyi syksyllä 2008 Kivarinjoen virta-alueilla toteutettu sähkökoekalastus sekä kalastustiedustelu, joka koski vuoden 2008
kalastusta Pudasjärven ja Latvajärven välisellä alueella. Sähkökoekalastuksen ja kalastustiedustelun tuloksista on laadittu erillinen tutkimusraportti.
Elinolot, terveys ja viihtyvyys
Hankealueen ilmastovaikutuksia on arvioitu olemassa olevan tutkimustiedon perusteella. YK:n alaisen Kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) tekemän uuden luokituksen mukaan
turve on luokiteltu omaksi luokakseen uusiutuvan ja uusiutumattoman polttoaineiden rinnalle.
Turvetuotannon pölyvaikutukset on arvioitu muista turvetuotantohankkeista aiemmin saatujen kokemusten ja tietojen pohjalta. Tutkimus- ja pölymallinnustuloksia on saataville monesta vastaavantyyppisestä kohteesta.
Arviointityön aineistona käytettiin mm. Symo Oy:n laatimaa raporttia turvetuotannon pöly- ja melupäästöistä sekä niiden vaikutuksista lähialueen ilmanlaatuun.
Arvioinnissa on huomioitu tuotantoalueen ja lähimpien kiinteistöjen sijainnit
sekä tuulensuunnat. Tausta-aineistona on käytetty mm. muualla vastaavantyyppisissä kohteissa tehtyjä pölymallinnuksia. Arviointi on tehty asiantuntijatyönä.
Meluvaikutukset on arvioitu jo olemassa olevien tietojen perusteella. Arviointiaineistona on käytetty aikaisempia tutkimustuloksia ja erilaisia selvityksiä. Lähtöaineistona käytettiin nimenomaan vastaavantyyppisistä kohteista saatuja mittaustietoja ja aiemmin tehtyjä melumallinnuksia.
Liikennevaikutukset painottuvat liikennemäärän kasvun arviointiin. Lähtöaineistona käytetään Tiehallinnolla jo olemassa olevia liikennemäärätietoja. Liikennemäärän kasvu on suhteutettu vuotuiseen tuotantomääriin. Liikenteellisissä vaikutuksissa kuvataan sanallisesti olemassa olevien tietojen
perusteella.
Yhdyskuntarakenne ja maisema
Vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen on arvioitu maakuntakaavan laadinnan aikana tehtyjen vaikutustarkastelujen pohjalta. Lisäksi työn aikana
on analysoitu alueen kaavoitusta ja maankäyttöä sekä ennusteita alueen
väestön kehityksestä ja eri tekijöiden vaikutusta kylärakenteen kehittymiseen ja rakennuskannan muutoksiin.
Hankkeen maisema- ja kulttuuriperintövaikutukset on arvioitu luontoselvityksessä olevien maisemakuvausten, valokuvien, ilmakuvien ja peruskartan avulla. Työn tukena on ollut myös maakuntakaavoituksen aikaisia
lähtöaineistoja. Lisäksi on oltu yhteydessä Pudasjärven kaupunkiin ja Pohjois-Pohjanmaan museoon.
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Luonnonvarat
Luonnon varojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu
olemassa olevien luontoselvityksien yhteydessä tehtyjen arvioiden ja kuvasten perusteella. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota alueen marjaisuuteen
tai siihen soveltuvuuteen sekä alueen merkitystä metsästämiselle. Lisäksi
arviointityön tukena on sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä tehdyn kyselyn marjaisuus- ja metsästystieto kysymykset.
Porotalouteen liittyvät vaikutukset on arvioitu haastattelemalla alueen poroisäntiä ja arvioimalla kokonaistilannetta arviointiohjelmasta saatujen tietojen mukaisesti.
Yhteiskunnallisten vaikutusten arviointi perustuu jo olemassa oleviin
kirjallisuustarkasteluihin ja – arviointeihin sekä muista vastaavanlaisista
hankkeista saatuihin kokemuksiin. Tarkastelu on pohjautunut Elektrowatt
Ekonon Oy:n laatimaan selvitykseen energiaturpeen tuotannon ja käytön
kansantaloudellinen merkityksestä Suomessa.
Sosiaaliset vaikutukset
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (sosiaaliset vaikutukset) arviointimenetelmänä on käytetty Pärjänsuon alueelle tehtyä kyselyä sekä tilasto-, kartta ym. kirjallisen aineiston ja arviointityön muiden osa-alueiden vaikutusselvitysten tulosten analyysia.
Pärjänsuo alueelle suunnatussa kyselyssä oli kysymyksiä alueen marjaisuudesta, virkistyskäytöstä, mielikuvista hankkeen hyödyistä/haitoista. Lisäksi
pyydettiin myös vapaamuotoisia kommentteja. Kuvassa 5-2 on esitetty alue
jolle kysely suunnattiin. Vastaava kysely toimitettiin myös alueen poroisännille.
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Kuva 5-2. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tueksi lähetettiin hankealueen
läheisyydessä olevalle Pärjänsuon alueelle kysely. Kuvassa on violetilla kyselyalue ja punaisella rasterilla sarkaojitettu alue.
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6.

Alueen nykytila ja vaihtoehtojen vaikutukset

6.1

Luonnonympäristö

6.1.1

Kasvillisuus ja arvioidut vaikutukset

Hankealueelta on laadittu kasvillisuusselvityksiä vuonna 2002 ja 2003. Vuoden 2002 selvitys koski hankealueen sarkaojitettua aluetta eli noin 195 hehtaarin aluetta. Ylä-Koirasuon pohjoisosaan on laadittu vuonna 2003 kasvillisuusselvitys, mikä rajoittuu Vapo Oy:n omistuksessa olevalle metsäojitetulle
80 h alueelle. Kasvillisuusselvityksen tuloksena alueet on kuvioitu ja kirjattu
ylös tuolloin tehdyt havainnot. Selvitykset olivat ohjelmavaiheen liitteenä.
YVA – ohjelmasta saadussa viranomaislausunnossa ei tuotu esille näiden
osalta päivittämistarvetta. Nykytilakuvauksissa on referoitu näitä edellä mainittuja selvityksiä.
Sarkaojitetun alueen nykytila
Vuoden 2002 luontoselvityksen mukaan Ylä-Koirasuon sarkaojitettualue on
ollut laajahko aapasuo. Vesiä suolle on aikoinaan tullut länsipuolisilta kangasmailta ja suolla vedet ovat virranneet rimpisiä keskiosia myöten itäiseen
suuntaan kohti Kivarinjokeen laskevia puroja. Alueen sarkaojittamisen vaikutuksena alue on ojitusten myötä menettänyt luonnontilaisen aapasuon piirteet. Alue on jaettu kasvillisuusselvityksessä viiteen osa-alueeseen (kuva 61).
Osa-alue I on pääosin sarkaojitettu turvetuotantoa varten. Alue on ollut
entisen aapasuon keskeistä, valtaosin avointa, neva-aluetta. Laajimpina ovat
olleet ravinteisuudeltaan vaihtelevat rimpinevat. Paikoin on ollut myös puustoisempaa nevarämettä ja rämettäkin. Sarkaojitus on kuivattanut suon pinnan ja muuttanut siten suokasvillisuutta. Sarkaojia ei ole muotoiltu, joten
kasvillisuuden muuttuminen johtuu kuivumisesta. Eteläosassa on pari muutaman hehtaarin palaa salaojitettua aluetta, näiden muuttuminen on ollut
vastaavanlaista kuin sarkaojitetullakin alueella. Puuston ja muun kasvillisuuden kehitys sarkaojituksen jälkeen on ollut ravinteisuudeltaan ja märkyydeltään erilaisilla osilla hyvin erilaista.
Entisen aapasuon yläreunojen tuntumassa suot ovat olleet karuja, suhteellisen rahkaisia avosoita, lähinnä karuja rahkarimpinevoja ja lyhytkorsinevoja.
Tällaisia alueita on ollut etenkin hankealueen pohjoisosan Raudansuolla
Sääskikummun itä- ja pohjoispuolella sekä etelämpänä Ylä-Koirasuon länsiosassa. Näillä alueilla puusto ei ole juuri lähtenyt kasvamaan, siellä kasvaa
tiheää vaivaiskoivua ja joitakin muita rämevarpuja. Alueella on kasvitonta
pintaa laajasti. Joitakin karhunsammalia on ilmaantunut paikoin pieniksi laikuiksi. Kenttäkerroksen lajeista luhtavilla on säilynyt ja peittää paikoin turvapintaa. Myös tupasvillaa on paikoin.
Entisen aapasuon alemmissa osissa ovat vallinneet ravinteisemmat rimpinevat. Tällaisia alueita on ollut etenkin eteläisen Ylä-Koirasuon itäosissa sekä
pohjoisen Raudansuon pohjoisosissa. Nämäkin alueet ovat pysyneet sarkaojituksen jälkeen varsin avoimina, tosin männyntaimia on harvakseltaan,
samoin vaivaiskoivua ym. varpuja. Alueelta on rahkasammal hävinnyt ja
pohjakerroksessa kasvaa aukkoisesti jäkäliä. Valtaosa alkuperäisestä kasvillisuudesta on hävinnyt myös näiltä rimmiltä. Luhtavilla on usein jäänyt kuivuneille rimpipinnoille, paikoin myös tupasluikka ja villapääluikka. Karhunsammalet ovat tulleet peittämään paljasta turvepintaa. Aivan osa-alueen
itäreunassa on kuivalla suolla myös siniheinää.
Osa-alueen keskiosassa on ollut aikoinaan luhtaisia nevoja, mahdollisesti
nevakorpiakin. Alueella on nykyisin harvaa koivikkoa kasvavaa karhunsammalmuuttumaa. Alkuperäistä kasvillisuutta on täälläkin vähän jäljellä, viitakastikka on pääosin levinnytkin ja paikoin näkyy yksittäisiä kurjenjalan versoja. Luhtavillaa ja tupasvillaa on myös alueella. Sammalkerros muodostuu
pääosin kuivumisen jälkeen tulleista lajeista. Karhunsammalpeite on voimakas, paikoin yksittäisiä rahkasammallaikkuja.
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Osa-alueella on ollut puustoisempia nevarämeitä etenkin Hetesaaren itä- ja
pohjoispuolella, mutta paikoin myös alueen etelä- ja keskiosissakin. Näillä
alueilla puuston kasvu on ojituksen jälkeen ollut hyvä ja männyntaimikko on
kasvanut tiheäksi. Paikoin on isompaa puustoa hakattu. Männyn lisäksi mukana on myös koivua ja joskus yksittäisiä kuusiakin. Aluskasvillisuus on
muuttunut paikoin turvekangasmaiseksi. Vallitsevana ovat erilaiset rämevarvut, ojien penkoilla on lisäksi esim. viitakastikkaa. Pohjakerros on hyvin aukkoinen, rahkasammalet ovat pääosin hävinneet, paikoin pieniä laikkuja. Karhunsammalia on paikoin ojanpenkoilla.
Osa-alue II käsittää suon reunaosia Sääskikummun kankaan tuntumassa.
Alueen eteläosassa on erillinen, pienehkö sarkaojitettu avosuo sekä tämän
eteläpuolella suon reunalla osin suhteellisen luonnontilainen, karua rimpi- ja
saranevaa sekä saarekkeissa kangasrämettä. Karu ja rahkainen rimpineva
on nyt sarkaojituksen jälkeen aukeata nevamuuttumaa. Osa-alueen eteläreunan rimpialueilla ojitus on kuivattanut rimpiä muutaman kymmenen metrin päähän. Rimmen alkuperäiset rimpirahkasammalet ovat hävinneet ja osa
rimpisaroistakin. Alueella on nykyisin aukkoisesti karhunsammalia, luhtavillaa ym. kuten osa-alueen I karuilla nevamuuttumilla. Osa-alueen koillisnurkassa oleva Raudanoja on tällä kohden perkaamaton ja se on jäänyt kuivaksi, koska vedet on johdettu muutaman kymmenen metriä sen sivuun kaivettuun syvään reunaojaan. Täällä on jossain määrin muuntuneita soita, pääasiassa rämeitä.
Osa-alue III käsittää rämeisiä soita sarkaojitetun kentän ja täällä valtaojaksi kaivetun Raudanjoen välialueen. Täällä kohdalla Raudanoja on kaivettu syväksi valtaojaksi. Alueella on paikoin melko luonnontilaista isovarpurämettä. Valtaojan reunoilla on tiheää koivupensaikkoa, kenttäkerroksen lajeista viitakastikka on runsastunut voimakkaasti. Kuivumisen vaikutukset
ulottuvat muutaman kymmenen metrin päähän entiselle nevakorvelle.
Osa-alue IV on ojitettua avosuota suunnitellun turvetuotantokentän ja täällä valtaojaksi kaivetun Raudanojan välissä. Alueen ravinteisilla, rimpisillä
nevoilla viereisten ojien kuivatusvaikutus näkyy myös hyvin selvänä. Osaalueen alunperin märemmät ja rehevämmät alueet ovat muuttuneet voimakkaimmin, mutta paikoin säästyneissä ruopparimpipainanteissa on pienialaisesti jäljellä kohtalaisen edustavaakin suokasvilajistoa. Alkuperäinen rimpikasvillisuus on kuitenkin monin paikoin hävinnyt, vaivaiskoivun ja luhtavillan tapaiset lajit taas runsastuneet.
Osa-alue V on enimmäkseen ojittamatonta, karua saranevaa kapeana kaistaleena sarkaojitetun alueeneteläosan ja suon reunan vanhojen metsäojitusten välissä. Alueen nevat ovat melko karuja ja sijaitsevat turvetuotantoa
varten kuivatun suon yläreunalla. Ne ovat muuttuneet reunaojan tuntumassa
muutaman kymmenen metrin etäisyydellä asti. Näkyvin muutos on usein
vaivaiskoivun lisääntyminen. Puiden taimia on harvakseltaan yksikkökappaleina.
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Kuva 6-1. Ote Sakari Rehellin laatimasta kasvillisuusselvityksestä.

Ramboll Finland Oy

41
Luontoselvityksen aikana alueella tavattiin rimpivihvilää ja kuultosammalta
(kuva 6-1). Selvityksen mukaan kummallakin lajilla on Pudasjärven laajoilla
soidensuojelualueilla runsaasti esiintymiä, eikä Ylä-Koirasuon esiintymiä voida pitää näiden lajien suojelun kannalta merkittävinä. Selvityksen mukaan
esiintymät ovat hyvin pieniä. Kuultosammal kuuluu Suomen kasainvälisiin
vastuulajeihin. Sammalten vastuulajien listalla on lajeja, joiden maantieteellisen Euroopan kannasta vähintään n. 10–20 % on Suomessa. Kuultosammal
kuuluu vastuulajin uhanalaisuusluokituksessa elinvoimaisiin lajeihin (LC).
Rahkasammal ja rimpivihvilä on luokiteltu keskiboreaalisella Pohjamaan osaalueella (3a) alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi (RT).
Metsäojitetun alueen nykytila
Ylä-Koirasuon pohjoisosan (metsäojitettu alue) kasvillisuus on tyypiltään
karua (oligotrofista) muuttumaa, ojikkoa ja turvekangasta. Osa reunaalueista on kangasmetsää/turvekangasta, jotka ovat metsätalouskäytössä
(kuva 6-2). Alueen ojat ovat vanhoja ja kasvillisuus on pitkälle muuttunutta.
Alueen alkuperäistä suotyyppiä on vaikea tunnistaa.
Rämemuuttumat muistuttavat nykyään isovarpurämettä, vaikka ne lienevät
olleen alun perin ainakin osittain tupasvillavaltaisia. Alueen alkuperäisen
kasvillisuuden ovat korvanneet runsastuneet varvut kuten vaivaiskoivu, juolukka ja suokukka. Jäkäliä esiintyy mätäspinnoilla runsaasti.
Nevaosien lajit ovat korvautuneet karhunsammalilla. Kenttäkerroksessa kasvaa tupasluikkaa, tupasvillaa ja pohjoisosan kuivahtaneissa rimmissä luhtavillaa ja mustasaraa.
Raudanojan alueella on korpiojikkoa. Korpi on tyypiltään mustikkakangaskorpea. Puusto on kuusivaltaista sekametsää ja ojan varrella on paikoin runsaasti lahopuustoa. Raudanoja ei ole luonnontilainen oja.

Kuva 6-2. Ote Ylä-Koirasuon kasvillisuusselvityksestä. Selvityksen on laatinut vuonna 2003 Jaakko Pöyry Infra/ PSV-Maa ja Vesi, Oulu.
Metsäojitetulle alueelle laaditun kasvillisuusselvityksen mukaan inventointialueella ei ole merkittäviä luontoarvoja, vaan alue on ojituksen myötä pitkälle kuivunutta ja kasvillisuudeltaan muuttunutta. Alueelta ei löytynyt luonnonsuojelulain (29 §) mukaan suojeltavia luontotyyppejä. Suolla ei ollut
myöskään uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja, luonnonsuojelulain mukaisia rauhoitettuja kasvilajeja, uhanalaisia tai erityisesti suojeltuja lajeja.
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Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Ylä-Koirasuon alue on ollut laajahko aapasuo, mutta aikoinaan tehtyjen sarkaojitusten myötä alue on menettänyt luonnontilaisen aapasuon piirteet.
Sarkaojitettu alue sijoittuu pääosin entisen aapasuon keskeiselle nevaalueelle (osa-alue I). Tiheä sarkaojitus on kuivattanut suon pinnan ja muuttanut alkuperäistä suokasvillisuutta merkittävästi. Alkuperäinen suokasvillisuus on suurelta osin hävinnyt ja korvautunut niukkaravinteisella, kuivalla
turvepinnalla viihtyvällä rämelajistolla.
Eniten luonnontilaista muistuttavia ovat karuimmat reuna-alueet osa-alueilla
II ja V. Osa-alueella III on paikoin luonnontilaista rämettä. Osa-alueen IV
alun perin märemmät ja rehevämmät alueet ovat muuttuneet voimakkaimmin. Luontoselvityksen mukaan mitään osa-aluetta ei kuitenkaan voida pitää
luonnoltaan edustavana.
Vaihtoehdossa 0 luonnonolot säilyvät ilman uusia kasvillisuuteen tai alueen
monimuotoisuuteen kohdistuvia vaikutuksia. Alueen nykyiset kasvilajit jatkavat lisääntymistään ja lajit runsastuvat ilman merkittäviä toiminnallisia
muutoksia.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Alueelle laaditun kasvillisuusselvityksen mukaan tuotantoalueella ei ole luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia luontotyyppejä tai luonnonsuojeluasetuksessa mainittuja kasvilajeja. Alueella merkittävimmät kasvilajit olivat kuultorahkasammalta ja rimpivihvilä, joista kumpikin on alueellisesti uhanalaisia
(3a) ja rahkasammal myös Suomen kasainvälisiin vastuulajeihin. Lajien
esiintymäpaikat rajautuvat tuotantoalueen ulkopuolelle, tosin kasvillisuusselvityksen mukaan esiintymät eivät olleet muutoinkaan lajin suojelun kannalta
merkittävinä esiintyminä ja toisaalta esiintymät ovat hyvin pieniä ja alueelle
tehdyn selvityksen mukaan häviävät ajan myötä jo nykyistenkin ojitusten
vaikutuksesta.
Hankealueesta pääosa sijoittuu luontoselvityksessä nimettyyn osa-alueeseen
I, jossa alkuperäinen suokasvillisuus on suurelta osin hävinnyt ja korvautunut niukkaravinteisella, kuivalla turvepinnalla viihtyvällä rämelajistolla. Eniten luonnontilaista muistuttavia ovat karuimmat reuna-alueet osa-alueilla II
ja IV. Luontoselvityksen mukaan mitään osa-aluetta ei kuitenkaan voida
pitää luonnoltaan edustavana.
Hankealueen metsäojitetulle alueelle sijoittuu tuotantolohko 10. Metsäojitetun alueen puusto poistetaan kuten muualtakin, tosin muualla puuston määrä on vähäisempää. Koko hankealue muuttuu tuotannon aloittamisen myötä
kasvipeitteettömäksi kentäksi ja nykyinen kasvillisuus häviää alueelta. Hankealueen alkuperäinen kasvillisuus on jo muutoinkin hävinnyt, eikä tuotannon käynnistämisellä ole merkittävää luonnonsuojelullista vaikutusta alueen
kasvillisuusarvoihin. Suunniteltu hankealue ei ole luonnoltaan edustavaa,
vaan se on suurelta osin korvautunut niukkaravinteisella rämelajistolla.
6.1.2

Linnusto ja arvioidut vaikutukset

Hankealueelta on laadittu linnustoselvityksiä vuonna 2002 ja 2003. Vuoden
2002 selvitys koski hankealueen sarkaojitettua aluetta eli noin 195 hehtaaria
aluetta. Vuoden 2003 linnustoselvitys rajoittui Vapo Oy:n omistuksessa olevalle ns. metsäojitetulle 80 h alueelle, hankealueen pohjoisosiin. Linnustokartoitukset on suoritettu linjalaskentoina. Selvityksen on laatinut Jaakko
Pöyry Infra/ PSV-Maa ja Vesi, Oulun toimisto. Selvitykset olivat YVA ohjelman liitteenä. Tässä selostuksessa on näitä laadittuja selvityksiä referoitu.
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Sarkaojitetun alueen nykytila
Linnustoselvityksen laskentalinjojen kokonaispituus oli 5 km. Linjat oli valittu
siten, että maastossa esiintyviä biotooppeja sisältyi linjoille samassa suhteessa niiden esiintymisrunsauteen.
Lintuselvityksen mukaan sarkaojitetulla alueella linnusto on varsin vähälajista eivätkä yksilömäärätkään nouse kokonaisuutena tavanomaista korkeammaksi. Alueella havaittiin 24 lintulajia. Alueen vallitsevia lintulajiryhmiä ovat
metsien yleislinnut. Varsinaisia suolintuja hankealueella on havaittu neljä
lajia (pikkukuovi, liro, niittykirvinen ja keltavästäräkki). Lisäksi kapustarinta
on tyypillinen soiden laji Pohjois-Pohjanmaalla. Suolintujen tapaan hallitsevana linturyhmänä alueella on havupuumetsälinnut, joita linnustoselvityksen
aikana tavattiin myös neljä lajia. Alueella pesii myös vanhojen metsien tyyppilajiksi katsottu kulorastas. Hankealueella havaittiin myös käki. Taulukossa
6-1 on linjalaskennassa havaitut lintujen laskennalliset minimiparimäärät ja
suojelullinen asema.
Taulukko 6-1. Ote linnustoselvityksen tuloksista. Parimäärä tarkoittaa laskennallista minimiparimäärää. Lähde: Jaakko Pöyry Infra/ PSV-Maa ja Vesi,
Ylä-Koirasuon linnustoselvitys.
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Kuva 6-3. Ote vuonna 2002 laaditusta linnustoselvityksestä. Selvityksen on
laatinut Jaakko Pöyry Infra/ PSV-Maa ja Vesi, Oulu.
Alueella havaituista suolintulajeista kaksi (kapustarinta ja liro) on mainittu
EU:n lintudirektiivin liitteessä I. Suomen kansainvälisistä erityisvastuulajeista
(EVA) alueella esiintyi liro, pikkukuovi, leppälintu ja käpylintu. Alueella havaittu käki on Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä
(UHEX). Suolintujen ja suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintyminen keskittyy Ylä-Koirasuon luoteis- ja lounaisosien märempien ja avoimempiin osiin
(kuva 6-3). Linnustoselvityksen linjastolaskennan ulkopuolella oli havaittu
myös pohjantikka, joka on EU:n lintudirektiivi- että EVA-laji ja on luokiteltu
myös Suomessa silmälläpidettäväksi (NT).
Sarkaojitetun alueen linnustollinen arvo ei kohoa Pohjois-Pohjanmaan muihin
kuivahkoihin ja rämeisiin soihin verrattuna keskitasoa korkeammalle. Pääosa
linnustosta koostuu valtakunnallisesti yleisistä metsälajeista, joiden elinympäristövaatimukset ovat joustavia.
Metsäojitetun alueen nykytila
Linnustoselvityksen mukaan metsäojitetun alueen linnusto on niukkaa ja
tavanomaista (kuva 6-4). Metsäojitetulla alueella pesimäaikaisessa laskennassa tavattiin 16 lintulajia ja 31 lintuparia. Selvityksen aikana varsinaisia
suolintulajeja havaittiin alueella vähän. Havaintoja tehtiin Niittykirvisestä
(Anthus pratensis) ja Keltavästäräkistä (Motacilla flava). Pääosin linnusto
koostui kuitenkin havu- ja sekametsien tyyppilajeista. Kahlaajia ei laskennoissa tavattu yhtään paria, mikä selittyy paljolti alueen varsin kuivalla biotoopilla. Taulukossa 6-2 on laskentatulokset kuuluvuuskertoimineen.
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Taulukko 6-2. Ote metsäojitetun alueen linnustoselvityksestä.

Kuva 6-4. Ote
linnustoselvityksestä. Selvityksen
on laatinut Jaakko
Pöyry Infra/ PSVMaa ja Vesi, Oulun toimisto.

Suojelullisesti merkittäviä lajeja metsäojitetulla Ylä-Koirasuon alueella havaittiin vain yksi: pensastasku (Saxicola rubetra). Se havaittiin suoalueen
koillisosassa. Pensastasku on luokiteltu Suomen kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäväksi (NT). Silmälläpidettävät lajit eivät täytä
vaarantuneiden lajien kriteerejä eivätkä ne lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin
lajeihin.
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Selvityksen mukaan metsäojitetun alueen ja sen lähialueen linnustollinen
arvo on sekä lajistollisesti että kokonaistiheyksiltään maakunnallisesti vähäinen. Linnuston pesintätiheydet vastaavat Pohjois-Pohjanmaalle tyypillisiä
lukuja. Verrattaessa aluetta sarkaojitettuun alueeseen on metsäojitetun alueen linnustollinen arvo alhaisempi. Myös alueen linnuston monipuolisuudesta
ja runsaudesta kertova suojelupisteet jäävät metsäojitetulla alueella alhaisemmiksi.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Hankealueen linnustollinen arvo on tavanomainen verrattuna PohjoisPohjanmaan muihin suoalueisiin. Alueen linnusto koostuu pääosin valtakunnallisesti yleisistä metsälajeista.
Vaihtoehdossa 0 hankealueen metsä- että suolinnuston elinympäristöt säilyvät nykyisellään ilman uusia muutoksia tai vaikutuksia.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Alueelle laadittujen linnustoselvitysten perusteella pääosa linnustosta koostuu valtakunnallisestikin yleisistä metsälajeista, joiden elinympäristövaatimukset ovat joustavia. Suolintujen ja suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintyminen on osin alueen biotooppirakenteesta johtuen vähäistä.
Alueella havaituista lajista suojelullisesti merkittävimpiä ovat EU:n lintudirektiivin liitteessä I mainitut kapustarinta ja liro. Suomen kansainvälisistä
erityisvastuulajeista alueella esiintyi liro, pikkukuovi, leppälintu ja käpylintu.
Lisäksi hankealueella on Suomen uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettäviä lajeja (UHEX/NT) kaksi lajia (käki ja pensastasku). Hankealueelle
ei kuitenkaan ole tavattu luonnonsuojelulain (46 § ja 47 §) mukaisia uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lintulajeja.
Osa linnustoselvityksessä esille tuoduista arvokkaista lintulajeista sijoittuu
tuotantolohkojen alueelle ja osa niiden ulkopuolelle tai välittämöön läheisyyteen.
Turvetuotannon käynnistymisen jälkeen hankealueen nykyiselle linnustolle
suotuisa elinympäristö muuttuu ja kaventuu. Alueita ei ole linnustoselvityksissä kuitenkaan määritetty linnustollisesti merkittäviksi alueiksi. Tosin sosiaalisten vaikutusten tarkastelun yhteydessä, Pärjänsuon kylälle lähetetyn
kyselyn vastauksista, ilmeni alueella metsästettävän teeriä.
Turvetuotannon myötä alueelle kaivettavat ojat ja altaat lisäävät vesilintujen
pesimismahdollisuuksia. Kunnostus- ja tuotantotoiminnan aikana metsästys
estyy. Tuotantokauden ulkopuolella se on mahdollista ja sallittua. Turvetuotantoalueilla viihtyviä metsästettäviä lajeja ovat hirvi, jänis, teeri, telkkä,
sinisorsa ja tavi.
Turvetuotanto aiheuttaa suoran elinympäristömuutoksen suolinnustolle. Lisäksi tuotannon aikaiset työkoneet aiheuttavat häiriötä. Vaikutusten merkittävyys seudun lajistolle riippuu suolla pesivästä lajistosta ja runsaudesta.
Suoympäristön muuttumisen vaikutukset rajoittunevat useimpien lintulajien
kohdalla 20 – 100 metrin etäisyydelle tuotantoalueen reunasta. Työkoneiden
melu- ja pölyvaikutus voi ulottua kauemmaksi. Arkojen lajien, kuten petolintujen ja kurjen kohdalla vaikutusalueeksi on arvioitu noin 100 – 500 metriä
kasvillisuuden ja maastonmuotojen suojaavasta vaikutuksesta riippuen.
Reunametsien vähemmän arat lajit säilyvät.
6.1.3

Lähialueen suojelualueet ja arvioidut vaikutukset

Ylä-Koirasuota lähinnä sijaitseva Natura 2000- alue (kuva 6-5) on Ohtosensuo (FI1103802). Alue on reilun 2 km etäisyydellä hankealueesta. Alue on
arvokas luonnonmetsien ja laajan, luonnontilaisen aapasuon yhdistelmä.
Ohtosensuo muodostaa laajan ja maisemallisesti hienon kokonaisuuden.
Alueelta löytyy useita lintudirektiivin mukaisia lintuja sekä yksi uhanalainen
lintulaji, jonka tiedot ovat salassa pidettäviä.
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Lähes koko Ohtosensuo on vanhojen metsien suojeluohjelman kohteena ja
sen suojelu on tavoitteena toteuttaa lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.
Tällä hetkellä aluetta ei ole kuitenkaan suojeltu.
Ohtosensuon alue on maakuntakaavassa rajattu luonnon monikäyttöalueen
merkinnällä. Merkinnällä osoitetaan virkistyskäytön kannalta kehitettäviä,
arvokkaita luontokohteita sisältäviä aluekokonaisuuksia.

Kuva 6-5. Natura 2000 –alue, Ohtosensuo. Lähde: Hertta-tietokanta.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 ei ole vaikutuksia läheiseen Natura-alueeseen tai sen suojelullisiin arvoihin. Vaikutukset ovat vastaavat kuin vaihtoehdossa 1, 2 ja 3.
Suojelualue on kaukana hankealueesta.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Hankealueen etäisyydestä johtuen Ylä-Koirasuon turvetuotannolla ei ole vaikutusta lähialueella olevan Ohtosensuohon tai sen suojelullisiin arvoihin.
Hankkeesta ei ole melu-, pöly-, maisema- tai luontovaikutusta Ohtosensuolle. Kaikissa vaihtoehdossa vaikutukset ovat samoja, eikä vaihtoehtojen kesken ole eroja.
6.1.4

Pohjavesi ja arvioidut vaikutukset

Ylä-Koirasuon välittömässä läheisyydessä on Koiraharjun II luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 0,58 km2 ja muodostumispinta-ala 0,21 km2. Koiraharjun pohjoisosaa on tutkittu vuonna 1980 vedenottamopaikaksi. Tuolloin arvio saannoksi oli 120 m3 vuorokaudessa. Veden pH oli 6,2 ja rautapitoisuus 0,07 mg/l. Pohjavesi täyttää talousvedelle
asetetut laatuvaatimukset, vaikka onkin todettu happamaksi.
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Pohjavesialue muodostuu pohjois-etelä-suuntaisesta pitkittäisharjusta, jonka
pinnalla on moreenipeite. Maaperä koostuu kivisestä sorasta, soraisesta hiekasta ja hiekasta. Pohjavesialueen reunoilla moreenipeitteen paksuus on
paikoitellen useita metrejä. Pohjaveden päävirtaussuunta on todennäköisesti
etelään. Alueen itäpuolta rajoittaa Kivarinjoki.
Pohjavesialueelle ei sijoitu uutta toimintaa ja tuotantolohkot ovat pohjavesialueen ulkopuolella, lähimmät lohkot ovat 6 ja 7 (kuva 6-6). Tälle alueelle
ulottuvat jo nyt turvealueen sarkaojitukset ja siellä on myös yksi valmiina
oleva laskeutusallas. Näitä tullaan toiminnan aikana hyödyntämään.

Kuva 6-6. Tuotantoalueen ja pohjavesialueen rajaukset.
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Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 alueen pohjaveden taso ja laatu pysyy nykyisellään.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Vesivaraston tyhjeneminen alentaa suon pohjavesipintaa ja valuntakynnystä.
Pohjavedenpinnan aleneminen vähentää suoraan suon pinnasta tapahtuvaa
haihduntaa ja aiheuttaa muutoksia myös kasvien kautta tapahtuvaan haihduntaan. Suon ympäristössä tapahtuvan pohjavesipinnan aleneminen riippuu
suotyypistä. Voimakkain vaikutus kuivattamisella on minerotrofisilla soilla,
joilla suo on yhteydessä sitä ympäröiviin kivennäismaihin. Mitä karkeampaa
kivennäismaa on, sitä kiinteämmin pohjavesipinta pyrkii seuraamaan suon
pohjavesipintaa. Sen sijaan ombrotrofisten kohosoiden pohjavesivarasto ei
yleensä ole yhteydessä soita ympäröivien alueiden pohjavesiin.
Hankealue kuuluu Pohjanmaan aapasuoalueeseen. Aapasuot ovat minerotrofisia soita. Minerotrofiset suot voivat olla ravinteisuudeltaan erilaisia riippuen
suoaltaan ja sitä ympäröivän maaperän ravinteisuudesta. Nykyisellään aapasuon piirteet ovat kuitenkin vähentyneet alueella. Ylä-Koirasuon yleisin
pohjamaalaji on hiesumoreenia ja hiekkaa eli vettä hyvin läpäisevää.
Koiraharjun II-pohjavesialueella ei ole käytössä olevaa vedenottamoa. Aluetta on aikoinaan tutkittu ja tuloksissa on osoitettu mahdollinen vedenottamopaikka, pohjavesialueen koillisosaan lähelle Kivarinjokea. Pärjänsuon alueella toimii nykyisin kuitenkin Pärjänsuon vesiosuuskunta, joka ottaa veden
Rövänvaaran pohjavesialueelta.
Hankesuunnitelman mukaan pohjavesialueelle ei sijoitu merkittäviä toimintoja. Pohjavesialueella ei ole havaintopaikkoja. Tuotantolohko 6 ja 7 sijoittuvat
pohjavesialueen lähialueelle tosin ei edes alueen suojavyöhykkeelle. Näillä
lohkoilla tuotantosyvyydet on sellaisia että maanpinta jää 127,6 metriin
(lohko 6) ja 127,3 metriin (lohko 7). Ottosyvyys on noin 2-4 metriä.
Edellä esitetyn perusteella pohjavesipinnan aleneminen kuivatettavan suon
ympäristössä voi vähentää ympäristön pohjavesivaroja ja vähentää lähteiden
antoisuutta mikäli niitä on lähiympäristössä. Nykytilanteessa hankealue on jo
sarkaojitettu, mikä on jo merkittävältä osin kuivattanut suoaluetta ja vaikuttanut pohjaveden tasoon.
Tuotantosuunnitelman mukaiset toimenpiteet lisäkuivattavat hankealuetta,
mikä vaikuttaa alueen sisällä ja reunoilla pohjavedenpinnan alentumisena.
Aiheutuvien ympäristövaikutusten arvioidaan jäävän kuitenkin vähäisiksi ja
kohdentuvan lähinnä itse hankealueelle. Lähialueen tiloille, joilla oli rakennus
(10 kpl), lähetettiin kaivotiedustelut, ja saatujen vastausten (4 kpl) mukaan
kaikki oli liittynyt vesijohtoveteen, eikä vastaajista yksikään ilmoittanut että
tilalla olisi käytössä kaivoa. Hankkeella ei täten ole vaikutusta lähialueen
kaivojen veden riittävyyteen tai veden laatuun. Myöskään läheisen Koiraharjun pohjavesialueeseen hankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta. Tuotantosuunnitelman mukaan ottosyvyydet pohjavesialueen läheisyydessä ovat 2-4 metriä. Pohjavesialueen reunaa pitkin johdetaan puhdistettuja kuivatusvesiä, kuten nykyisinkin suoalueen vettä kulkee tätä kautta. Ojituksen ja sen parantamisen ei arvioida vaikuttavan pohjaveden pinnan alentumiseen tai virtaussuunnan muuttumiseen, koska toimenpiteet itse pohjavesialueella purkureitistön osalta ovat vähäisiä.
Vaihtoehdoilla ei ole merkittäviä eroja. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 pohjaveden
pinnan taso voi hankealueella alentua edellä kuvatusti. Pohjaveden laatuun
hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta. Jos tuotantoalueen vesiä suodattuisi pohjaveden muodostumisalueelle, ne voisivat aiheuttaa vedenlaadun heikentymistä, esimerkiksi rauta-, mangaani- tai humuspitoisuuden lisääntymisinä, tässä hankkeessa ei arvioida olevan kuitenkaan tällaisia vaikutuksia tai
ne ovat kovin epätodennäköisiä.
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6.1.5

Pintavesi ja arvioidut vaikutukset

Nykytila
Ylä-Koirasuo kuuluu Iijoen vesistöalueeseen (Nro: 61, F=14 191 km 2, L=5,7
%). Iijoki saa alkunsa Kuusamosta Naamankajärvestä, Tyräjärvestä, Irnijärvestä sekä Iijärvestä. 350 km pitkä pääuoma purkautuu Pohjanlahteen Iin
kohdalla Oulun pohjoispuolella. Iijoen putouskorkeus on 250 m ja keskivirtaama alaosalla mereen purkautumiskohdassa 176 m3/s. Iijoen alaosalla on
viisi voimalaitosta, jotka on rakennettu vuosina 1961–1971. Iijoen ylä- ja
keskijuoksu on suojeltu koskiensuojelulain nojalla, laki kieltää uusien voimalaitosten rakentamisen.
Tarkemmin rajattuna Ylä-Koirasuo kuuluu Kivarinjoen Keskiosan (Nro:
61.142, F=225,16 km2, L=0,58 %) valuma-alueeseen. Ylä-Koirasuon turvetuotantoalueen pinta-ala (208 ha) on 0,9 % Kivarinjoen keskiosan valumaalueesta. Koko Kivarinjoen valuma-alueesta (316,59 km2) turvetuotantoalueen pinta-ala on 0,6 %. Kivarinjoen kaikkia virtapaikkoja on perattu. Lisäksi
joen yläosaa on suoristettu ainakin 4,5 km:n matkalta. Kivarinjoen Yläosan
valuma-alueella (Nro: 61.143, F= 66,41 km2, L=0,45 %) ei nykyisin harjoiteta turvetuotantoa.
Ylä-Koirasuon alueelle muodostuvat pintavedet virtaavat sarkaojia pitkin
laskuojiin ja edelleen Kivarinjokeen. Alueen keski- ja pohjoisosassa osa vesistä laskee ensin Raudanojaan, josta vedet virtaavat edelleen Kivarinjokeen.
Kivarinjoki saa alkunsa Latvajärvestä noin 5 km kohdealueen itäpuolelta.
Kivarinjoki laskee alueelta etelään ja kulkee pienen Keskijärven kautta päätyen noin 20 km päässä Kivarinjärveen. Kivarinjärvestä vedet laskevat lyhyen uoman kautta Pudasjärveen ja edelleen Iijokeen.
Iijoen ja sen sivu-uomien vedenlaatua on seurattu säännöllisesti 1960luvulta saakka eri toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuna. Eri toiminnanharjoittajien tarkkailut on yhdistetty yhteistarkkailuksi, jota toteutetaan Iijoella kahdessa osassa; Iijoen yläosan ja Iijoen alaosan yhteistarkkailuna. Iijoen ja Livojoen alueen turvetuotantoa seurataan oman käyttö-, päästö- ja
vaikutustarkkailuohjelman mukaisesti. Vedenlaadun seurannan valvovana
viranomaisena on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Oulujoen-Iijoen vesistöalueelle laaditun vesienhoitosuunnitelman 2010–2015
mukaan alueella olevilla turvetuotantosoilla yleisimmin käytetty vesienkäsittelymenetelmä (74 %) on pintavalutuskenttä tai muu tehostettu vesienkäsittelymenetelmä sulan maan aikana. Laskeutusaltaita ja virtaamansäätörakenteita on käytössä alueen vanhoilla tuotantosoilla sekä sellaisissa kohteissa,
joissa tehokkaamman vesienkäsittelyjärjestelmän rakentaminen ei ole ollut
teknis-taloudellisesti kannattavaa. Ohjelman mukaan alueen uusilla turvetuotantoalueilla tullaan käyttämään pintavalutuskenttää tai muuta vähintään
yhtä tehokasta vesienkäsittelyjärjestelmää. Tuotannosta poistuvien alueiden
jälkihoidosta huolehditaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän
vesistökuormitusta ennen alueiden siirtymistä muuhun maankäyttöön.
Iijoen pääuoman vedenlaatua leimaa varsinkin joen alaosalla suovaltaisesta
valuma-alueesta johtuva humusvaikutus. Vesi on etenkin sulamisvesien aikana ja sadekaudella ruskeaa. Iijoen koko pääuoma kuuluu ympäristöhallinnon uusimmassa (2000–2003) vedenlaatuluokituksessa luokkaan hyvä. Pudasjärvi kuuluu luokkaan hyvä ja Kivarinjärvi kuuluu luokkaan välttävä. Kivarinjoki on luokiteltu Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman mukaan sekä veden fysikaalis-kemiallisen että ekologisen tilan perusteella tyydyttäväksi. Luokitukseen on vaikuttanut jokiveden korkea fosforipitoisuus sekä ajoittainen veden happamuus. Ekologinen tila on arvioitu vedenlaatutietojen perusteella.
Kivarinjoen ja Kivarinjärven vedenlaatua on seurattu säännöllisesti vuodesta
1987 saakka. Seurantatulosten perusteella Kivarinjoen ravinnepitoisuudet
ovat olleet korkeimmillaan joen keskiosalla. Veden kokonaisfosforipitoisuus
on ollut 2000–luvulla joen keskiosalla keskimäärin 53 μg/l, joen ylä- ja alaosalla pitoisuustaso on ollut hieman alhaisempi (taulukko 6-3). Vastaava ero
näkyy myös typpipitoisuuksissa sekä veden kemiallisessa hapenkulutuksessa.
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Raudanojan vedenlaatua on YVA-ohjelman mukaisesti ennakkotarkkailtu
vuonna 2008. Tulosten perusteella ojaveden kokonaistyppipitoisuus oli suurempi ja kokonaisfosforipitoisuus pienempi, kuin mitä pitoisuudet ovat Kivarinjoen havaintopisteissä olleet keskimäärin 2000-luvulla.
Kivarinjärven kokonaisfosforipitoisuus on ollut 2000-luvulla keskimäärin 41
μg/l ja kokonaistyppipitoisuus 524 μg/l. Järven syvänteessä on todettu ajoittain happikatoja.
Taulukko 6-3. Kivarinjoen ja Kivarinjärven keskimääräiset vedenlaatutulokset 2000-luvulla (ympäristöhallinnon HERTTA-tietokanta). Näytteenottokerrat suluissa.

Kivarinjoki

Kiintoaine
mg/l
CODMn
mgO2/l
Väri mg Pt/l
Kok.P µg/l
Kok.N µg/l

Kivarinjärvi
Yläosa
( 7)

Keskiosa
(13)

Alaosa
( 22)

pintavesi
(10)

3,8

4,7

3,8

5,9

19

25

20

16

181
39
521

198
52,5
565

226
50
550

141
41
524

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tehtiin alueen vedenlaadun ennakkoseurantaa vuosina 2004–2005. Seurannassa otettiin vesinäytteitä Kivarinjoen yläja alaosalta sekä tuotantoalueen kohdalta suo-ojasta (laskuoja 4). Laskuojan
veden kemiallinen hapenkulutus- ja kokonaistyppipitoisuus olivat korkeammat kuin Kivarinjoen ylä- ja alapuolisilla pisteillä (kuva 6-7 ja taulukko 6-4).
Kokonaisfosforipitoisuudet olivat ajoittain alhaisempia kuin Kivarinjoessa,
joka fosforipitoisuudeltaan ilmentää etenkin yläosastaan rehevää vesistöä.
Lisäksi vuonna 2008 otettiin ennakkotarkkailuna vesinäytteet suunnitellun
hankealueen keski- ja yläosan vesienjohtamisreittinä toimivasta Raudanojasta.
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Kuva 6-7. Havaintopisteiden sijainnit.

Ramboll Finland Oy

53

Taulukko 6-4. Vedenlaadun ennakkoseurannan tulokset.

Ennakkotarkkailu, Ki27, Kivarinjoen yläosa
25.5.2005 7.7.2005
Kiintoaine mg/l
8,8
7,8
CODMn mg/l
31
18
Kok.P µg/l
81
110
Kok.N µg/l
900
990
Ennakkotarkkailu, Laskuoja4
27.10.2004 25.5.2005 7.7.2005
Kiintoaine mg/l
2,7
<2,5
12,0
CODMn mg/l
18
50
20
Kok.P µg/l
20
23
60
Kok.N µg/l
890
970
1100
Ennakkotarkkailu, Ki16, Kivarinjoen alaosa
25.5.2005 7.7.2005
Kiintoaine mg/l
6,0
6,5
CODMn mg/l
29
14
Kok.P µg/l
48
61
Kok.N µg/l
630
630
Ennakkotarkkailu, Raudanoja
20.5.2008 15.7.2008
Kiintoaine mg/l
3,9
6,3
CODMn mg/l
21
29
Kok.P µg/l
16
24
Kok.N µg/l
600
760

26.9.2005
8,0
28
70
750
26.9.2005
4,3
24
25
1500
26.9.2005
4,4
33
41
550
11.9.2008
5,6
20
36
710

Kivarinjoen keskiosalla vedenlaadussa näkyy ajoittain ojitetuilta suoalueilta
ja turvetuotantoalueilta tuleva kuormitus. Osa ravinteista ja humuksesta
sitoutuu joen puolivälissä olevana Keskijärveen, joten vedenlaatu paranee
ennen Kivarinjärveä. Osa ravinteista sitoutuu edelleen Kivarinjärveen ennen
vesien kulkeutumista Iijokeen.
Iijokeen kohdistuvasta pistekuormituksesta merkittävimpiä ovat taajamat,
turvetuotantoalueet ja kalankasvatus. Valtaosa ravinteista tulee kuitenkin
hajakuormituksena maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.
Hankealueella tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaita pienvesistöjä.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Tässä vaihtoehdossa hanke jätetään toteuttamatta eli se kuvaa suunnitellun
alueen nykytilaa, jossa alue on suurimmaksi osaksi sarkaojitettu. Hankealueen nykyistä kiintoaine- ja ravinnekuormitusta voidaan arvioida käyttäen
Saukkonen & Kortelainen 1995, esittämiä ominaiskuormituslukuja metsäojitetulle alueelle. Nykytilassa hankealueen kuormitus on vähäistä. (Taulukko
6-5).
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Taulukko 6-5. Vaihtoehto 0 (VE0). Nykytilan kuormitus on laskettu käyttämällä taulukossa olevia ominaiskuormituslukuja metsäojitetulle alueelle.
Vuosikuormitusarvot on esitetty suluissa.

Kiintoaine
Ala

Kiintoaine

ha

g/ha/d

205

28

NYKYTILA

Metsäojitettu

Kok.P
Kok.P

kg/d
(kg/a)
5.7
(2100)

g/ha/d
0.190

Kok.N
Kok.N

kg/d
(kg/a)
0.04
(15)

g/ha/d
5.0

kg/d
(kg/a)
1.0
(370)

Metsäojitetun alueen kuormitusarvojen käyttäminen todennäköisesti aliarvioi
kuormitusta, sillä sarkaojitus tehdään tiheämmin kuin metsäojitus ja lisäksi
sarkaojat ovat syvempiä. Tavallisesti sarkaojien välinen etäisyys on 20 m ja
metsäojien 40 m.
Vaihtoehto 1
Tässä vaihtoehdossa turvetuotantoalueen vesiensuojelumenetelmänä on
käytössä sulan maan aikainen pintavalutus. Oletuksena on, että muuna aikana on käytössä laskeutusaltaat. Turvetuotantoalueen pinta-ala on 205 ha.
Ylä-Koirasuon vuosikuormitus kuntoonpano- sekä tuotantovaiheessa on arvioitu eri vuodenaikoina kertyvän kuormituksen mukaan. Laskennoissa talven
on oletettu kestävän 155 vrk, kevään 30 vrk, kesän 140 vrk ja syksyn 40
vrk. Kuntoonpanovaiheessa hankealueelta tulevan kiintoainekuorman on
arvioitu olevan 12 132 kg/vuodessa, kokonaisfosforin 137 kg/vuosi ja kokonaistypen 853 kg/vuosi. (Taulukko 6-6)
Taulukko 6-6. Vaihtoehto 1 eli VE1. Kuntoonpanovaiheen kuormitus, joka on
laskettu käyttämällä taulukossa olevia ominaiskuormituslukuja. (Ominaiskuormitusluvut ovat peräisin Pohjois-Pohjanmaan tarkkailusoilta, joissa on
ollut käytössä sulanmaan aikainen pintavalutus. Pöyry Oy 2007.)

Ominaiskuormitus
Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy

BRUTTO

Vesiensuojelutaso Kiintoaine
g/ha d
lask.allas
137
lask.allas
870
pvk
127
pvk
108

Kuormitus

NETTO
Kok.P
g/ha d
3.27
5.4
0.54
0.6

Kok.N Kiintoaine Kok.P Kok.N
g/ha d g/ha d g/ha d g/ha d
17
112
3.03
11
57
798
4.75
39
12.8
104
0.32
6.6
15.6
83
0.32
9.1

BRUTTO

Vuodenaika

Vesiensuojelutaso

Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Yhteensä

lask.allas
lask.allas
pvk
pvk
kg/vuosi

Ala Kiintoaine Kok.P
ha
kg/d
kg/d
205
28.09
0.67
205
178.35
1.11
205
26.04
0.11
205
22.14
0.12
14 234
158

Kok.N Kiintoaine
kg/d
kg/d
3.49
22.96
11.69
163.59
2.62
21.32
3.20
17.02
1386
12 132

NETTO
Kok.P Kok.N
kg/d
kg/d
0.62
2.26
0.97
8.00
0.07
1.35
0.07
1.87
137
853

Tuotantovaiheessa hankealueelta tuleva kiintoaine kuorma olisi vuositasolla
6417 kg, kokonaisfosfori 44 kg ja kokonaistyppi 938 kg. (Taulukko 6-7).
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Taulukko 6-7. Vaihtoehto VE1. Tuotantovaiheen kuormitus, joka on laskettu
käyttämällä taulukossa olevia ominaiskuormituslukuja. (Ominaiskuormitusluvut ovat peräisin Pohjois-Pohjanmaan soilta, joissa on ollut käytössä sulanmaan aikainen pintavalutus. Pöyry Oy, 2007.)

Ominaiskuormitus

BRUTTO

Vuodenaika

Vesiensuojelutaso

Talvi
Kevät
Kesä
Syksy

lask.allas
lask.allas
pvk
pvk

Kiintoaine
g/ha d
66
721
43
55

Kok.P
g/ha d
0.92
3
0.36
0.5

Kuormitus
Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Yhteensä

NETTO
Kok.N
g/ha d
18
70
8.4
18

Kiintoaine
g/ha d
50
623
25
34

BRUTTO
Vesiensuojelutaso
lask.allas
lask.allas
pvk
pvk
kg/vuosi

Ala Kiintoaine
ha
kg/d
205 13.53
205 147.81
205 8.82
205 11.28
8216

Kok.P
kg/d
0.19
0.62
0.07
0.10
62

Kok.P
g/ha d
0.77
1.9
0.19
0.25
NETTO

Kok.N Kiintoaine
kg/d
kg/d
3.69
10.25
14.35
127.72
1.72
5.13
3.69
6.97
1391
6417

Kok.P
kg/d
0.16
0.39
0.04
0.05
44

Hankealueen tuotantovaiheen kuormitusta on tarkasteltu lisäksi kesäajan
ylimmän ja alimman virtaaman tilanteissa, jolloin vesiensuojelumenetelmänä
on käytössä pintavalutuskentät. Ominaiskuormitusluvut on laskettu käyttämällä Pohjois-Pohjanmaan pintavalutuskentällisiltä tarkkailusoilta (yhteensä
28 kpl) havaittuja virtaama- ja vedenlaatutietoja vuonna 2006. (Taulukko 66). Arvio kesäajan kuormituksesta vaihtelee kiintoaineen osalta ali- ja ylivirtaaman tilanteessa 0,88–111 kg/vrk, kokonaisfosforin 0.008–0.88 kg/vrk ja
kokonaistypen 0,12–14 kg/vrk välillä. (Taulukko 6-8).
Taulukko 6-8. Arvio Ylä-Koirasuon turvetuotantoalueen tuotannon aikaisesta
kuormituksesta kesän eri virtaamatilanteissa pintavalutuskentällisellä suolla.

Ominaiskuormitus
Kesä
Mq (Brutto)
Mq (Netto)
Hq (1vrk, brutto)
Nq (1vrk brutto)
Kuormitus
Kesä
Mq (Brutto)
Mq (Netto)
Hq (1vrk, brutto)
Nq (1vrk brutto)
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Ala
ha
205
205
205
205

Kok.N
g/ha d
14.2
43
4.6
11

Kiintoaine
g/ha d
43
25
541
4.3

Kok.P
g/ha d
0.36
0.19
4.3
0.04

Kok.N
g/ha d
8.4
4.6
68.3
0.6

Kiintoaine
kg/d
8.82
5.13
110.91
0.88

Kok.P
kg/d
0.07
0.04
0.88
0.008

Kok.N
kg/d
1.72
0.94
14.00
0.12

Kok.N
kg/d
2.91
8.82
0.94
2.26
938
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Vaihtoehto 2
Tässä vaihtoehdossa (VE 2) vesiensuojelumenetelmänä on käytössä ympärivuotinen pintavalutus. Turvetuotantoalueen pinta-ala on 205 ha.
Ylä-Koirasuon vuosikuormitus kuntoonpano- sekä tuotantovaiheessa on arvioitu eri vuodenaikoina kertyvän kuormituksen mukaan. Laskennoissa talven
on oletettu kestävän 155 vrk, kevään 30 vrk, kesän 140 vrk ja syksyn 40
vrk. Kuormitus on laskettu käyttämällä ominaiskuormituslukuja, jotka ovat
peräisin Pohjois- Pohjanmaan tarkkailusoilta, joissa on käytössä ympärivuotinen pintavalutus (Pöyry Oy, 2007) kuntoonpano- sekä tuotantovaiheessa.
(Taulukot 6-9 ja 6-10).
Kuntoonpanovaiheessa turvetuotannosta (netto) tulevan kiintoainekuorman
on vuositasolla arvioitu olevan 3967 kg, kokonaisfosforin 56 kg ja kokonaistypen 1484 kg (Taulukko 6-9). Turvetuotannosta aiheutuva kuormitus tuotantovaiheessa on kiintoaineen osalta arvioitu olevan vuodessa 2003 kg,
kokonaisfosforin 15 kg ja kokonaistypen 499 kg (Taulukko 6-10).
Taulukko 6-9. Vaihtoehto VE2. Kuntoonpanovaiheen kuormitus, joka on laskettu käyttämällä taulukossa olevia ominaiskuormituslukuja.

Ominaiskuormitus

BRUTTO

VesienVuodenaika suojelutaso Kiintoaine
g/ha d
Talvi
pvk
55
Kevät
pvk
169
Kesä
pvk
77
Syksy
pvk
54

Kok.P
g/ha d
1.17
1.9
0.67
0.51

Kuormitus
Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Yhteensä

NETTO
Kok.N
g/ha d
38
40
10
10

Kiintoaine
g/ha d
46
124
51
34

BRUTTO
Vesiensuojelutaso
pvk
pvk
pvk
pvk
kg/vuosi
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Ala Kiintoaine
ha
kg/d
205
11.28
205
34.65
205
15.79
205
11.07
5440

Kok.P
kg/d
0.24
0.39
0.14
0.10
72

Kok.P
g/ha d
1.05
1.04
0.47
0.29

Kok.N
g/ha d
35
25
5.9
5.9

NETTO
Kok.N
kg/d
7.79
8.20
2.05
2.05
1822

Kiintoaine Kok.P Kok.N
kg/d
kg/d
kg/d
9.43
0.22
7.18
25.42
0.21
5.13
10.46
0.10
1.21
6.97
0.06
1.21
3967
56
1484
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Taulukko 6-10. Vaihtoehto VE2. Tuotantovaiheen kuormitus, joka on laskettu
käyttämällä taulukossa olevia ominaiskuormituslukuja.

Ominaiskuormitus

BRUTTO
Vesiensuojelutaso Kiintoaine
g/ha d
pvk
25
pvk
199
pvk
43
pvk
55

Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Kuormitus

Kok.P
g/ha d
0.27
1.3
0.36
0.5

NETTO
Kok.N
g/ha d
10.4
42
8.4
18

Kiintoaine
g/ha d
10
112
25
34

BRUTTO

Vuodenaika

Vesiensuojelutaso

Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Yhteensä

pvk
pvk
pvk
pvk
kg/vuosi

Ala Kiintoaine Kok.P
ha
kg/d
kg/d
205
5.13
0.06
205
40.80
0.27
205
8.82
0.07
205
11.28
0.10
3703
31

Kok.N
kg/d
2.13
8.61
1.72
3.69
977

Kok.P
g/ha d
0.18
0.28
0.19
0.25
NETTO

Kiintoaine
kg/d
2.05
22.96
5.13
6.97
2003

Kok.P
kg/d
0.04
0.06
0.04
0.05
15

Vaihtoehdossa VE2 kesäajan yli- ja alivirtaamatilanteiden kuormitukseen
pätevät taulukossa 6-8 esitetyt arviot kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta.
Vaihtoehto 3
Vaihtoehdossa 3 (VE 3) vesiensuojelumenetelminä ovat käytössä sulan maan
aikaan kemikalointi ja talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö. Turvetuotantoalueen pinta-ala on 205 ha.
Kuntoonpanovaiheessa käytettävälle kemikaloinnille ei ollut saatavissa ominaiskuormitusarvoja. Kuormitusarvot kuntoonpanovaiheessa tehtävälle kemikalointikäsittelylle arvioitiin käyttämällä muiden vedenpuhdistusmenetelmien kuntoonpanovaiheen ja tuotantovaiheen kuormitusten keskimääräistä
prosentuaalista eroa.
Virtaaman säädön aiheuttamat kuormituksen alenemat kuntoonpano- ja tuotantovaiheissa laskeutusaltaallisella turvetuotantoalueella on arvioitu siten,
että kiintoaineen ominaiskuormitus pienenee 50 %, kokonaisfosforin 20 % ja
kokonaistypen 10 % (Turvetuotantoliitto ry, Vapo Oy ja Turveruukki Oy,
2004. Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät). Kemikaloinnin osalta
tuotantovaiheen ominaiskuormitusluvut ovat peräisin Turveteollisuusliiton
esittämistä keskimääräisistä ominaispäätöistä vuosilta 2004–2007 PohjoisSuomessa. Ominaiskuormitus laskeutusaltaille on peräisin PohjoisPohjanmaan tarkkailusoilta vuonna 2007. (Taulukot 6-11 ja 6-12).
Tämän vaihtoehdon vesiensuojelumenetelmillä kuntoonpanovaiheessa arvioitu vuosittainen nettokiintoainekuormitus olisi 6865 kg, nettokokonaisfosforikuormitus 111 kg ja nettokokonaistyppikuormitus 754 kg. Tuotantovaiheessa arvio vuosittaisesta kiintoainekuormasta turvetuotantoalueelta (netto)
olisi 4223 kg, kokonaisfosfori 37 kg ja kokonaistyppi 879 kg. (Taulukko 612).
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Kok.N
g/ha d
5.8
15
4.6
11

Kok.N
kg/d
1.19
3.08
0.94
2.26
499
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Taulukko 6-11. Vaihtoehto VE3. Kuntoonpanovaiheen kuormitus. Kemikaloinnin ominaiskuormitus kuntoonpanovaiheessa on laskettu käyttämällä
muiden vedenkäsittelymenetelmien kuntoonpano- ja tuotantovaiheen ominaiskuormitusarvojen prosentuaalisen eron keskiarvoa muunnettaessa tuotantovaiheen kuormitusarvoja kuntoonpanovaiheen kuormitusarvoihin. Virtaamansäädön vaikutus kuormituksen alentumiseen laskeutusaltaiden ollessa käytössä on huomioitu luvuissa siten, että kiintoaineen osalta ominaiskuormituksen on oletettu pienenevän 50 %, fosforin 20 % ja typen 10 %.

Ominaiskuormitus

BRUTTO

VesienVuodenaika suojelutaso Kiintoaine
g/ha d
Talvi
lask+virt
69
Kevät
lask+virt
435
Kesä
kem
127
Syksy
kem
138

Kok.P
g/ha d
2.6
4.3
0.36
0.87

Kuormitus
Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Yhteensä

NETTO
Kok.N
g/ha d
15
51
9.5
15.6

Kiintoaine
g/ha d
56
399
62
104

BRUTTO
Vesiensuojelutaso
lask+virt
lask+virt
kem
kem
kg/vuosi

Ala Kiintoaine
ha
kg/d
205
14.15
205
89.18
205
26.04
205
28.29
9644

Kok.P
kg/d
0.53
0.88
0.07
0.18
127

Kok.P
g/ha d
2.4
3.8
0.2
0.7

Kok.N
g/ha d
9.7
35
4.9
11

NETTO
Kok.N Kiintoaine Kok.P
kg/d
kg/d
kg/d
3.08
11.48
0.49
10.46
81.80
0.78
1.95
12.71
0.04
3.20
21.32
0.14
1191
6865
111

Kok.N
kg/d
1.99
7.18
1.00
2.26
754

Taulukko 6-12. Vaihtoehto VE3. Tuotantovaiheen kuormitus, joka on laskettu
käyttämällä taulukossa olevia ominaiskuormituslukuja.

Ominaiskuormitus

BRUTTO

VesienVuodenaika suojelutaso Kiintoaine
g/ha d
Talvi
lask+virt
33
Kevät
lask+virt
360.5
Kesä
kem
68
Syksy
kem
92

Kok.P
g/ha d
0.736
2.4
0.21
0.79

Kuormitus
Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Yhteensä

NETTO
Kok.N
g/ha d
16.2
63
7
22

BRUTTO
Vesiensuojelutaso
lask+virt
lask+virt
kem
kem
kg/vuosi
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Ala Kiintoaine
ha
kg/d
205
6.77
205
73.90
205
13.94
205
18.86
5972

Kok.P
kg/d
0.15
0.49
0.04
0.16
51

Kiintoaine
g/ha d
25
311.5
33
69

Kok.P
g/ha d
0.616
1.52
0.12
0.61

Kok.N
g/ha d
12.78
38.7
3.6
16

NETTO
Kok.N Kiintoaine Kok.P
kg/d
kg/d
kg/d
3.32
5.13
0.13
12.92
63.86
0.31
1.44
6.77
0.02
4.51
14.15
0.13
1284
4223
37

Kok.N
kg/d
2.62
7.93
0.74
3.28
879

59
Kesäajan yli- ja alivirtaamatilanteissa kemikaloinnin ollessa käytössä, turvetuotantoalueen kiintoainekuorma vaihtelee 0-150 kg/vrk, kokonaisfosforin 00.49 kg/vrk ja kokonaistypen 0-13 kg/vrk välillä. Ominaiskuormitusluvut
kesän yli- ja alivirtaamatilanteille on laskettu käyttämällä havaittuja virtaama- sekä vedenlaatutietoja vuodelta 2006 Pohjois-Pohjanmaan tarkkailusoilta, joissa on ollut käytössä kemiallinen puhdistus (2 kpl). Tarkkailusoiden
vähyyden vuoksi kuormituksiin tulee suhtautua arvioina, jotka ovat suuntaa
antavia. (Taulukko 6-12).
Taulukko 6-12. Arvio Ylä-Koirasuon turvetuotantoalueen tuotannon aikaisesta kuormituksesta kesän eri virtaamatilanteissa, jolloin käytössä on kemiallinen puhdistus.

Ominaiskuormitus
Kesä
Mq (Brutto)
Mq (Netto)
Hq (1vrk, brutto)
Nq (1vrk brutto)
Kuormitus
Kesä
Mq (Brutto)
Mq (Netto)
Hq (1vrk, brutto)
Nq (1vrk brutto)

Ala
ha
205
205
205
205

Kiintoaine
g/ha d
68
33
734
0

Kok.P
g/ha d
0.21
0.12
2.4
0

Kok.N
g/ha d
7
3.6
63.4
0

Kiintoaine
kg/d
13.94
6.77
150.47
0

Kok.P
kg/d
0.04
0.02
0.49
0

Kok.N
kg/d
1.44
0.74
13.00
0

Vaihtoehtojen vertailu
Eri vesiensuojeluvaihtoehtojen tuotannon aikaiset kuormat eroavat suuresti
toisistaan. VE0, jossa turvetuotantoaluetta ei oteta käyttöön, eli tilanne kuvaa nykytilannetta, brutto- ja nettokuormat on määritetty samoiksi. VE0 on
kuormitukseltaan pienin, joskin sarkaojituksen seurauksena kuormitus on
luonnontilaisen suon aiheuttamaa kuormitusta suurempi. Seuraavaksi vähiten kuormitusta aiheuttaa vaihtoehto VE2, jossa käytössä on ympärivuotinen
pintavalutus. Turvetuotannon aiheuttama kuormitus (netto) kiintoaineen
osalta on 2003 kg/vuosi, kokonaisfosforin 15 kg/vuosi ja kokonaistypen 499
kg/vuosi. Kuormituksen kannalta huonoin vaihtoehto on VE1, jossa on käytössä sulan maan aikainen pintavalutus. Tällöin vuosittainen kiintoainekuorma turvetuotantoalueelta (netto) on 6417 kg, kokonaisfosforin osalta 44 kg
ja kokonaistypen 938 kg. (Taulukko 6-13).
Taulukko 6-13. Yhteenveto eri vaihtoehtojen aiheuttamasta kiintoaine ja kokonaisravinnekuormasta tuotantovaiheessa.

BRUTTO

VE0
VE1
VE2
VE3

Kiintoaine
kg/vuosi
2095
8216
3703
5972
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NETTO
Kok.P
kg/vuosi
14
62
31
51

Kok.N
kg/vuosi
374
1391
977
1284

Kiintoaine
kg/vuosi
2095
6417
2003
4223

Kok.P
kg/vuosi
14
44
15
37

Kok.N
kg/vuosi
374
938
499
879
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Pitoisuusmuutokset
Yläkoirasuon turvetuotannon kuormituksen vaikutuksia alapuolisessa vesistössä on arvioitu laskennallisesti pitoisuusmuutosten perusteella. Laskentatavassa kuormituksen oletetaan kohdistuvan kokonaisuudessaan alapuolisessa vesistössä tiettyyn tarkastelupisteeseen, eikä siinä oteta huomioon
vesistössä tapahtuvia muutoksia, esim. ravinteiden sitoutumista ja sedimentoitumista. Laskentatapa näin ollen yliarvioi tarkastelupisteeseen kohdistuvan kuormitusvaikutuksen.
Pitoisuuslisäyksen arvioinnissa on laskentaperusteena käytetty valunnan
arvoa 13 l/s/km2, joka on kaikkien Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n ja Kuivaturve Oy:n tarkkailuohjelmaan kuuluvien Siuruanjoen vesialueen tarkkailusoiden valumatietojen keskiarvo vuosilta 2006–2007 viikoilta 18–41 sekä
eri vesiensuojelumenetelmien keskimääräistä päiväkohtaista kuormaa. Arviointi on siten teoreettinen eikä huomio päiväkohtaisia valunnan vaihteluita.
Hankealueelta tuleva pitoisuuslisäys on laskettu kahdelle eri pisteelle Kivarinjoessa. Piste 1 (F= 74.64 km2) sijaitsee heti Ylä-Koirasuon alapuolella,
joka kuvaa pitoisuuslisäystä heti hankealueelta tulevan laskuojan 3 Kivarinjokeen yhtymisen jälkeen. Pisteen 1 valuma-alueen pinta-ala arvioitiin karttatarkastelun perusteella. Piste 2 (F= 225.16 km2) sijaitsee juuri ennen laskua Kivarinjärveen (Taulukko 6-14), jolloin pisteen 2 osalta valuma-alueen
pinta-ala on koko yläpuolisen vesistön valuma-alueen pinta-ala.
Nykytilan VE0 pitoisuuslisäyksen brutto- ja nettopitoisuudet on määritetty
samaksi, sillä turvetuotanto ei ole vielä toiminnassa. Teoreettisesti vaihtoehto VE2 kuormittaisi vastaanottavaa vesistöä eli Kivarinjokea vähiten, mikäli
VE0 vaihtoehtoa ei huomioida. Sedimentoitumista ei ole tässä arviossa huomioitu, joka vähentäisi turvetuotannosta aiheutuvaa pitoisuuslisäystä. Kiintoainepitoisuuden lisäys olisi vaihtoehdossa VE2 turvetuotannon osalta pisteessä 1 (netto) 2.3 % nykytilanteeseen verrattuna. Kokonaisfosforipitoisuuden lisäys olisi 1.1 % ja kokonaistyppipitoisuuden 4.1 %. Vesistön kannalta
huonoimmassa vaihtoehdossa VE1 turvetuotannon osuus olisi kiintoaineen
osalta 9.6 %, kokonaisfosforin 3.6 % ja kokonaistypen 7.9 %. Pisteessä 2
turvetuotannon nettovaikutus olisi paljon pienempi kuin pisteessä 1 (Taulukko 6-14).
Taulukko 6-14. Pitoisuustason lisäykset Kivarinjoen vedenlaadussa eri vaihtoehdoilla. Piste 1 sijaitsee Kivarinjoessa laskuojan 3 alapuolella ja piste 2 Kivarinjoessa ennen laskua Kivarinjärveen.

Piste 1
Valuma-alue
2
74.64 km
VE0
VE1
VE2
VE3
Piste 2
Valuma-alue
2
225.16 km
VE0
VE1
VE2
VE3

BRUTTO
Kiintoaine
mg/l
0.07
0.54
0.20
0.34

Kok.P
µg/l
0.46
2.9
1.5
2.5

NETTO
Kok.N
µg/l
12.2
69.9
48.2
66.1

Kiintoaine
mg/l
0.08
0.45
0.11
0.27

BRUTTO
Kiintoaine
mg/l
0.02
0.18
0.07
0.11

Ramboll Finland Oy

Kok.P
µg/l
0.2
1.0
0.5
0.8

Kok.P
µg/l
0.5
1.9
0.6
1.8

Kok.N
µg/l
13.7
44.5
22.3
43.5

NETTO
Kok.N
µg/l
4.1
23.2
16.0
21.9

Kiintoaine
mg/l
0.06
0.15
0.04
0.09

Kok.P
µg/l
0.4
0.6
0.2
0.6

Kok.N
µg/l
10.8
14.8
7.4
14.4
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Kivarinjokeen laskevat turvetuotantoalueen kuivatusvedet nostaisivat Kivarinjoen keskiosan kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia. Vastaanottavan vesistön
kannalta paras vaihtoehto olisi VE2, mikäli nykytilanteeseen verrattavaa VE0
ei huomioida. Kokonaisfosforin osalta Kivarinjoen keskiosan vedenlaatu ei
huonontuisi ympäristöhallinnon vedenlaatuluokituksen mukaan, vaikka pitoisuuslisäys siirrettäisiin suoraan ilman sedimentoitumista turvetuotantoalueelta jokeen. Nykyisin vedenlaatu kuuluu luokkaan välttävä ja VE2 vaihtoehdon jälkeen vedenlaatu pysyisi samassa luokassa. Muiden vaihtoehtoien toteutuessa vedenlaatu pysyisi edelleen luokassa ”välttävä” kokonaisfosforin
mukaan. Myös kiintoaineen sekä kokonaistypen osalta VE2 olisi vesistön
kannalta paras vaihtoehto, mikäli VE0 ei huomioida. Kivarinjoen valumaalueella on runsaasti metsäojitettuja alueita, joiden vaikutus vedenlaatuun
on ollut merkittävä.
Ravinne- ja kiintoainepitoisuuksien lisäyksestä ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia Kivarinjoen ekologiseen tilaan, koska joen eliöstö on jo sopeutunut
vallitsevaan korkeahkoon ravinnepitoisuustasoon, joka ei Ylä-Koirasuon turvetuotannon aloittamisen seurauksena tule merkittävästi muuttumaan.
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman mukaan ihmistoiminnasta Kivarinjokeen kohdistuvaa fosforikuormitusta tulisi vähentää
noin kolmanneksella nykytilanteesta, jotta veden fosforipitoisuus alenisi hyvän tasolle. Keskeisimmiksi toimenpiteiksi ohjelmassa on tunnistettu metsätaloudesta ja peruskuivatuksista aiheutuvan kuormituksen vähentäminen.
Ohjelman mukaan myös joen morfologisen tilan parantaminen edesauttaisi
tavoitteen saavuttamista. Kivarinjoelle on suunniteltu toteutettavaksi virtavesien elinympäristökunnostushanke, johon sisältyy mm. virtapaikkojen
kunnostamista, uoman monimuotoisuuden lisäämistoimenpiteitä sekä kutuja poikastuotantoalueiden kunnostamista.
Suunnitelluista hankevaihtoehdoista VE2 aiheuttaisi vähiten fosforikuormitusta Kivarinjokeen ja vaikuttaisi siten vähiten vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen.
6.1.6

Kalasto ja arvioidut vaikutukset

Nykytila
Iijoen pääuoman ala- ja keskiosien järvien kalasto koostuu pääosin hauesta,
ahvenesta ja särkikaloista. Muikkua ja siikaa esiintyy osassa keski- ja yläosien järvistä ja taimenta yläosalla mm. Korvuan- ja Kostonjärvessä. Alkuperäisiä ja lisääntymiskyisiä taimenkantoja esiintyy Iijoen pääuomassa sekä monissa Iijoen sivupuroissa. Virta-alueiden alkuperäisenä kalalajina esiintyy
taimenen lisäksi myös harjus. Iijoen vesistössä tavataan myös jokirapua,
paikoitellen jokirapu on hävinnyt rapuruton seurauksena.
Iijoen vesistön yleisestä kalastuksen ohjauksesta vastaa Iijoen kalastusalue.
Viimeisin kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu vuonna 2006.
Alueen kalastoseurantaa tehdään velvoitetarkkailujen yhteydessä, valvovana
viranomaisena on Kainuun TE-keskuksen kalatalousyksikkö. Paikallisesta
kalaston hoitotyöstä vastaa Pudasjärven osakaskunta.
Iijoen pääuoman keski- ja yläosalla sekä sivu-uomissa on tehty koskikunnostuksia vuonna 1988 loppuneen uiton jälkeen yhteensä noin 320 virtaosuudella. Kivarinjoessa ei ole tehty virtavesikunnostuksia. Vesienhoitosuunnitelman
toimenpideohjelmassa esitetään Kivarijoelle suunniteltavaksi ja toteutettavaksi kalataloudellista kunnostusta. Iijoella on toteutettu ympäristönhoitoohjelmaa, jonka yhteydessä on tehty kunnostus- ja hoitotöitä sekä rakennettu mm. Kipinän kalastusmatkailukeskus. Kivarinjoen alueella ei ole tehty
hankkeeseen liittyviä toimenpiteitä.
Kivarinjoessa suoritettiin sähkökoekalastus syyskuussa 2008 ylävirrasta alavirtaan Haapa-, Korpi-, Niska-, Riekki-, Pitkä-, Koivu- ja Jyrkkäkoskessa.
Kivarinjoessa havaitut lajit olivat kivisimppu, made, ahven ja särki. Yleisin
näistä lajeista oli kivisimppu, jota esiintyi eniten pinta-alaa kohden Jyrkkäkoskella. Koekalastuksen perusteella Kivarinjoessa ei esiinny taimenta, korkeintaan hyvin harvinaisena. Muu kalatiheys oli pieni, varsinkin neljällä
ylimmällä koskella. Koekalastusalueet on esitetty kuvassa 6-8 ja sähkökoekalastuksen saalis taulukossa 6-15.
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Kuva 6-8. Sähkökoekalastusalueet.

Taulukko 6-15. Sähkökoekalastuksen saalis alueittain ja lajeittain.

Koski
Haapakoski
Korpikoski
Niskakoski
Riekkikoski
Pitkäkoski
Koivukoski
Jyrkkäkoski

Pituus
(KKJ)
3504453
3503800
3500197
3499996
3499618
3499268
3499352

Leveys Kivisimppu Made Ahven Särki Rapu
(KKJ)
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
7263314
1
7263185
1
2
1
7262015
7261905
7260791
27
1
1
7257602
10
1
7256158
14

Hankealueen lähivesistöjen kalastusaktiivivisuutta selvitettiin myös kalastustiedustelulla. Kalastustiedustelualue ulottui Pudasjärvestä Latvajärveen ja
yhteensä kyselylomakkeita lähetettiin alueen ruokakunnille 80 kpl. Vastausprosentti kalastustiedusteluun oli 21,3 %.
Kyselyssä selvitysalue oli jaettu kuuteen eri alueeseen, näistä neljällä alueella oli vastausten mukaan kalastettu vuonna 2008. Suosituin kalastusalue oli
Kivarinjärven ja Pudasjärven välinen uoma, sekä Kivarinjärvi. Seuraavaksi
suosituimmat alueet olivat Keskijärven ja Kivarinjärven välinen osuus Kivarinjoesta, sekä Latvajärven ja Keskijärven välinen osuus Kivarinjoesta.
Koko selvitysalueelta saatiin saaliiksi eniten haukea. Haukea saatiin yhteensä
112 kiloa eli 16 kiloa kalastanutta ruokakuntaa kohti. Ahventa saatiin 5,8
kg/krk ja särkeä 4,3 kg/krk. Alueelta oli saatu myös 8 kiloa puronieriää. Rapuja kyselyyn vastanneet eivät olleet saaneet selvitysalueelta vuonna 2008.
Kilomääräisesti eniten saalista tuli Kivarinjärvestä (167,5 kg). Toiseksi ja
komanneksi eniten saalista saatiin Kivarinjoesta Keskijärven ja Kivarinjärven
väliseltä osuudelta ja Kivarinjärven ja Pudasjärven välisestä uomasta (molemmista 42 kg). Neljänneksi eniten saalista saatiin Latvajärven ja Keskijärven väliseltä osuudelta Kivarinjoesta (12 kg). Kalastustiedustelussa ilmoitettu saalis on esitetty taulukossa 6-16.
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Taulukko 6-16. Kalastustiedustelussa ilmoitettu saalis alueittain ja lajeittain.

Kalastuskohteet
alueittain jaettuna
Kivarinjoki Latvajärven ja
Keskijärven välissä
Kivarinjoki Keskijärven ja
Kivarinjärven välissä

Puronieriä

Hauki

Kg

Kg

Kg

Kg

2

5

3

Ahven Made Lahna

Särki

Muut

Kg

Kg

Kg

-

-

2

-

1

13

4

-

12

12

-

Kivarinjärvi
Kivarinjärven ja
Pudasjärven välinen uoma

2

74

26

8

11

12

35

3

20

8

7

-

4

-

Yhteensä

8

112

41

15

23

30

35

Vaihtoehtojen arvioidut vaikutukset
Hankealueen alapuolisen vesistön kalasto koostuu pääosin tavanomaisista
lajeista, kuten hauki, ahven ja särkikalat. Alueella ei esiinny taimenta eikä
harjusta. Kalastustiedustelun mukaan alueella esiintyisi puronieriää, vaikkakaan sitä ei sähkökoekalastuksissa todettu. Alueen kalasto ei ole erityisen
herkkä humus- ja kiintoainekuormalle ja ravinnepitoisuuksien nousulle. Kalaston kannalta on kuitenkin YVA:ssa tarkasteltavista vaihtoehdoista edullisin
vaihtoehto VE 2, jossa vesistöön kohdistuva kuormitus jää vähäisimmäksi.
Myöskään muut toteutusvaihtoehdot eivät todennäköisesti muuta merkittävästi alapuolisen vesistön kalaston rakennetta, vaikka kuormitusvaikutus
onkin suurempi.
Vuonna 2008 tehdyn sähkökoekalastuksen yhteydessä havaittiin yksi jokirapu Pitkäkoskessa, sen sijaan kalastustiedustelussa ei ilmoitettu saadun rapua saaliiksi. Sähkökalastuksen perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että
joessa elää heikko rapukanta. Kiintoaineen osalta ravulle soveltuvaksi pitoisuudeksi on määritetty <100 mg/l (www.ahven.net) eli kovin herkkä rapu ei
ole kiintoaineen nousulle. Ravinteiden osalta ei löydy tutkittua tietoa ravun
kyvystä sietää esim. korkeita ravinnepitoisuuksia. Pitoisuusmuutokset kiintoaineen ja ravinteiden osalta ovat sitä luokkaa, että tulevan vedenlaadun ei
katsota vaikuttavan jokiravun esiintymiseen.
Kalastustiedustelussa kysyttiin myös kalastusta haittaavista tekijöistä. Eniten
haittaa kalastukselle koettiin aiheutuvan kalavesien likaantumisesta tai pilaantumisesta ja kalaistutusten vähäisyydestä. Myös se, että saalislajisto ei
vastaa toiveita sekä saadun saaliin pienuus koettiin vähäistä enemmän haittaavaksi tekijäksi. Kalastustiedustelun perusteella voidaan arvioida, että alapuolisen vesistön kalastuskäyttöä haittaa jo nykytilassa vesistön huono tila.
Kuormituksen kasvu voi lisätä jossakin määrin edelleen esim. pyydysten
likaantumista. Toisaalta voidaan todeta, että vedenlaatu haittaa kalastuskäyttöä jo nykytilanteessa, joten tilanne ei todennäköisesti muuttuisi oleellisesti nykytilanteeseen verrattuna.
6.1.7

Muu vesieliöstö ja arvioidut vaikutukset

Iijoen valuma-alueella esiintyy uhanalaista ja luonnonsuojelulailla rauhoitettua jokihelmisimpukkaa eli raakkua. Iijoen vesistön tunnetuin raakkuesiintymä sijaitsee Korvuanjoessa. Kivarinjoessa ei tiedetä esiintyvän raakkua.
Käytännössä Kivarinjoen vedenlaatu rajoittaa jokihelmisimpukan esiintymistä.
Iijoen vesistöalueella järvialueiden vesikasvillisuus riippuu järvien rehevyystasosta ja rantatyypistä. Tyypillisiä vesikasveja ovat esim. järvikorte, järviruoko, lumme, ulpukka ja ahvenvidasta. Jokien virtaosuuksilla esiintyy mm.
virtanäkinsammalta, isosammalta sekä purosammalia.
Kivarinjoen ja Kivarinjärven sekä muiden hankealueen vesikasvillisuudesta ja
pohjaeläimistöstä ei ole olemassa tutkittua tietoa. Vedenlaadun perusteella
voidaan kuitenkin arvioida, että alueella esiintyvä vesieliöstö on reheville
vesistöille tyypillistä lajistoa.
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Arvioidut vaikutukset
Hankkeesta johtuva kuormituksen lisäys ei todennäköisesti aiheuta merkittävää vesikasvillisuuden runsastumista alapuolisella vesistöalueella. Vesikasvillisuuden esiintymisrunsauteen vaikuttavat veden ravinnepitoisuuksien lisäksi mm. valon määrä. Kivarinjoen vesi on väriltään tummaa, joten valon
määrä rajoittaa kasvillisuuden esiintymistä. Kuormituksen lisäys ei todennäköisesti merkittävästi muuta myöskään muun vesieliöstön, kuten pohjaeläimistön koostumusta. Nykyinen eliöstö on sopeutunut vesistöön, jossa
ravinnepitoisuudet ovat koholla ja humusvaikutus suuri.
6.2

Elinolot, terveys ja viihtyvyys

6.2.1

Ilmasto ja arvioidut vaikutukset

Suot ovat luonnontilaisina hiiltä kerryttäviä ekosysteemejä. Maa- ja metsätalousministeriön tutkimusraportin ”turpeen ja turvemaiden käytön kasvihuonevaikutukset Suomessa” mukaan suuntaamalla turvetuotanto runsaspäästöisille soille (ojitetuille soille ja suopelloille) ja käyttämällä uutta teknologiaa, voidaan turpeen energiakäytön kasvihuonevaikutus pitää selvästi kivihiilen polttoa vähäisempänä.
Soiden maankäytön ilmastovaikutus lasketaan suon päästämien ja sitomien
kasvihuonekaasujen summana tietyllä aikavälillä. Normaalissa kasvihuonekaasuinventaariossa kunkin vuoden tilanne raportoidaan vuosittain, jolloin
nykyistä tilannetta edeltäneen tai sitä seuraavan maankäyttömuodon vaikutukset eivät tule huomioitua. Helsingin yliopiston koordinoimassa selvityksessä todettiin suon edellisen käytön selittävän suurimman osan turvetuotantoon valmisteltujen soiden vaikutuksesta ilmastoon. Pienempiä vaikuttajia
olivat turvetuotantomenetelmä ja seuraava maankäyttö. Se, että inventaariossa ei huomioida edeltävää tai seuraavaa käyttömuotoa, aiheuttaa ongelmia turpeen käyttäjälle. Turpeen päästöt lasketaan nykyisinkin vanhan
säännön mukaan pitämällä turvetta fossiilisen polttoaineen kaltaisena, vaikka se ei sitä uuden luokituksen mukaan olekaan. Turpeen polttajat joutuvat
maksamaan valtion myöntämän kiintiön ylittävältä osuudelta päästömaksun.
Luonnontilassa olevat suot ovat hiilen sitojia, vaikka niiden kaasutase voi olla
märillä soilla tapahtuvan metaanituotannon vuoksi ilmastoa lämmittävää.
Luonnontilan vuoksi kaasuja ei lasketa ilmaston lämmittäjiksi, vaan suo on
vain hiilen sitoja, kasvihuonekaasujen nielu. Tällaiselta suolta otettu turve
aiheuttaa poltettuna kivihiiltäkin pahemman ilmastovaikutuksen. Luonnontilan säilyessä hiili pysyisi muuttumattomana turvevarastossa eikä aiheuttaisi
lämmittävien kaasujen päästöä. Ilmastovaikutus riippuisi silloin siitä, millä
aineella turve korvattaisiin.
Suopeltojen ja metsäojitettujen soiden luonnontilaa on muutettu alentamalla
vesitasoa ojituksin, jolloin hapesta riippuvalle mikrobitoiminnalle jää suurempi toimintatila suon pinnalla. Mikrobit hyödyntävät kertynyttä kasviperäistä ainetta tuottaen samalla hiilidioksidia, joka karkaa ilmakehään. Suon
hiilivarasto pienenee erityisesti runsasravinteisilla kasvupaikoilla. Suopelloilla
syntyvästä typpioksiduulista katoaa myös suuri osa päästönä ilmaan. Suon
käytön mukaan lasketuissa ilmastovaikutusdiagrammeissa on saatu suopelloista valmistetuille turvetuotantosoille ilmastovaikutukseksi 10 % ja metsäojitetuista soista valmistetuille tuotantosoille noin 60 % kivihiilen ilmastovaikutuksesta 300 vuoden tarkastelujaksolla.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Ylä-Koirasuolla ei tiettävästi ole mitattu turpeen kaasutasetta. Sarkaojitus
yksin vastaa ilmastovaikutuksesta enemmän kuin suon ojitus metsätalouskäyttöä varten varsinkin, kun pintakasvillisuus on muuttunut. Kun koko alue
on sarkaojissa, on kentän päästö ehkä noin 10 t CO2-ekvivalenttia vuodessa
hehtaaria kohti. 300 vuoden aikana päästö olisi 3000 t CO2-ekvivalenttia
hehtaarilta.
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Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Turvekäyttöön valmistelu lisää kentän päästöjä sekä kentästä että aumoista
ja lisäksi energiaturpeen tuotannosta tulee vielä turpeen polton päästöt.
Turvekäytön loputtua alue valmistellaan ruokohelpipelloksi, joka sitoo ilman
hiilidioksidia ja pienentää ilmastovaikutusta.
Vaihtoehdossa 1, 2 ja 3 turvetuotantokentän päästö ja aumojen päästö on
keskimäärin noin 20 t CO2-ekvivalenttia hehtaarilta vuodessa eli 25 x 20 t
CO2-ekvivalenttia hehtaarilta koko tuotantoaikana = 500 t CO2ekvivalenttia. Turpeen poltosta syntyvä päästö on hehtaaria kohti noin 3816
t CO2-ekvivalenttia (tuotettavaa turvetta 10000 MWh/ha). Turvetuotannon
päästöt ovat siis yhteensä 3816 + 500 = 4316 t CO2- ekvivalenttia. Kun siitä
vähennetään aiemmin mainittu sarkaojitetun alueen päästö, jää turvetuotannon ylimääräiseksi päästöksi 1316 t CO2-ekvivalenttia. Ruokohelven viljelyllä päästö kuittautuu noin 130 vuodessa.
Laskentaesimerkin lukuarvot voivat olla muutakin kuin edellä on esitetty,
mutta ilman tarkempia mittauksia niitä on vaikea muuttaa. Lisäksi uusiutuvan bioenergian tuotanto suonpohjilla ja osittainen yhteispoltto pienentävät
kasvihuonevaikutusta merkittävästi. Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 vaikutukset ovat
samanlaisia, eikä vaihtoehdoilla ole toisiinsa nähden eroja.
6.2.2

Turvetuotannon pöly ja arvioidut vaikutukset

Turvetuotannon ilmapäästöt muodostuvat tuotannon ja lastauksen aikaisesta
turpeen pölyämisestä sekä tuotannon ja kuljetuksen aiheuttamia pakokaasupäästöistä. Tuotannossa muodostuvaan pölyyn ja pölyn leviämiseen vaikuttavat turpeen maatuneisuusaste ja kosteus, tuotantomenetelmä ja sääoloista erityisesti tuulen nopeus.
Eri tuotantotyövaiheissa pölymuodostus ja sen leviäminen ympäristöön ovat
erilaista. Kuormaus karheelta (keräily), aumaus ja lastaus ovat pölyäviä työvaiheita, koska kuivaa turvetta liikutellaan korkeussuunnassa. Sen sijaan
muut tuotannon vaiheet, kuten jyrsiminen, kääntäminen ja karheaminen
ovat selvästi vähemmän pölyä muodostavia työvaiheita, koska ne tapahtuvat
kentän pinnassa ja turvetta ei liikutella korkeussuunnassa.
Turvepöly on lähes kokonaan orgaanista hajonnutta kasviainesta. Pölyhiukkasten kokojakauman on havaittu painottuvan yli 10 µm:n kokoisiin suuriin
hiukkasiin, mutta pöly sisältää myös hengitettäviä hiukkasia (PM10, hiukkaskoko alle 10 µm) ja pienhiukkasia (PM2,5, hiukkaskoko alle 2,5 µm). Tissari
ym. (2006) mukaan turvetuotannon eri työvaiheiden kokonaisleijuman massapäästöstä keskimäärin 47 % on alle 10 µm kokoisia hiukkasia ja 33 % alle
2,5 µm kokoisia. Pölypäästöjen kokojakaumaan vaikuttavat tuotanto- ja keräysmenetelmä sekä turpeen maatumisaste. Tuotantoalueelta tuulen nostama pöly on pääsääntöisesti hienojakoista alle 2,5 µm kokoisia.
Pölyhaitan syntymiseen vaikuttavat tuotantoalueen sijainti suhteessa asutukseen tai vesistöihin sekä maaston muodot ja suojaavan puuston määrä.
Pienillä tuotantoalueilla tai erillisillä lohkoilla pölynmuodostus jää vähäiseksi
lyhyistä työskentelyajoista johtuen. Nostosta aiheutuva pölyn muodostus ja
leviäminen ympäristöön ajoittuvat kesän poutajaksoihin. Lastauksen aiheuttama pölyäminen sen sijaan keskittyy lyhytjaksoisesti talvikauteen. Turvekuljetukset suojataan ennen tiekuljetusta, jotta saadaan pölyäminen estettyä laajemmalle.
Tutkimustulosten sekä laskeumamittausten perusteella tuotannon pölyämisen aiheuttama viihtyvyyshaitta ulottuu avoimessa maastossa maksimissaan
noin 500 m etäisyydelle. Pienhiukkasten pitoisuuden on todettu putoavan
voimakkaasti viimeistään noin 500 m etäisyydellä pölylähteestä. Turveperäinen pöly ei ole terveydelle eikä ympäristölle vaarallista, mutta tummana se
on pieninäkin pitoisuuksina helposti erottuvaa ja voi siten aiheuttaa viihtyvyyshaittaa.
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Pölyisimpien työvaiheiden (kuormaus, aumaus ja lastaus) aikana ja erityisesti sääolosuhteiden ollessa epäsuotuisat (inversio tai kova tuuli) pölyn leviämisalue saattaa olla suurempi. Tuulensuunnan vaihteluista johtuen pöly ei
leviä jatkuvasti samaan suuntaan. Kasvillisuuden, erityisesti puuston, on
todettu tehokkaasti vähentävän pölyn kulkeutumista tuotantoalueen ympäristöön. Lähipuuston vaikutusta turvepölyjen leviämiseen on selvitetty mittauksin Kihniön Aitonevalla kesällä 2005. Tulosten perusteella tuotantoalueen reunalla, alle 50 metrin etäisyydellä tuulen suunnassa toiminnasta oleva
puusto sitoo syntyvän pölyn lähes kokonaan.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto O
Vaihtoehdolla 0 ei ole muutosta nykytilanteeseen. Hankealueelle eikä sen
lähialueelle kulkeudu turvepölyä.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Lähimmän säähavaintoaseman (Pudasjärvi Kurjenalus) vuosien 1971–2000
keskimääräisten tilastojen mukaan erisuuntaisten tuulien osuudet jakautuvat
kesä-syyskuun aikana suhteellisen tasaisesti (6–22 %) vallitsevimman tuulensuunnan ollessa etelästä (noin 18 % kaikista tuulista) ja tuulen keskinopeuden ollessa noin 2,8 m/s. Tyyntä on ollut keskimäärin noin 7 % ajasta
(Ilmatieteen laitos 2002).
Tuotantotoiminnan seurauksena voi ajoittain kulkeutua turvepölyä tuotantoalueen lähiympäristöön. Valtioneuvoston asetuksessa (711/2001) on annettu
24 tunnin raja-arvoksi hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudelle ulkoilmassa 50 µg/m3.
Symo Oy:n vuonna 2007 laatiman raportin ´Turvetuotannon pöly- ja melupäästöt sekä vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun´ mukaan eri työvaiheiden
(haku-kuormaus, mekaaninen kokoojavaunu, imuvaunu, kääntö, karheaminen ja jyrsintä) aiheuttamat toimintatunnin aikaiset PM10-pölypitoisuudet
avoimessa maastossa pölypäästöalueen reunasta ovat kuvan 6-9 mukaiset.
Toimintatuntien aiheuttamat pölypitoisuudet tarkastelupisteissä on laskettu
yhteen ja suhteutettu työaikaan, jolloin tuloksena on saatu tuotannon aiheuttamat vuorokausipitoisuuslisät keskimääräisissä tuotanto-olosuhteissa
(kuva 6-10). Symo Oy:n laatimia tuloksia voidaan pitää hyvänä vertailutietoina arvioitaessa Ylä-Koirasuon pölyvaikutuksia.

Kuva 6-9. Eri työvaiheiden aiheuttamat toimintatunnin aikaiset PM10pölypitoisuudet avoimessa maastossa eri etäisyyksillä pölypäästöalueen reunasta. Laskentaolosuhteet; tuuli 3 m/s (± 45 °), stabiilisuusluokka 2, lämpötila 20 °C ja sekoituskorkeus 1000 m. Lähde: Symo Oy. Turvetuotannon pöly- ja melupäästöt sekä vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun, 2007.
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Kuva 6-10. Eri työvaiheiden työtunnin aiheuttamat PM10vuorokausipitoisuuslisät avoimessa maastossa tuulen suunnassa eri etäisyyksillä tuotantoalueen reunasta. Laskentaolosuhteet; tuuli 3 m/s (± 45°),
stabiilisuusluokka 2, lämpötila 20 °C ja sekoituskorkeus 1000 m. Lähde:
Symo Oy, Turvetuotannon pöly- ja melupäästöt sekä vaikutukset lähialueen
ilmanlaatuun, 2007.
Turvetuotannon pölypäästöjen leviämisen arvioinnissa on monia muuttujia,
jotka vaikuttavat tuloksiin ja osaltaan vaikeuttavat arviointia lisäten arvioinnin epävarmuustekijöitä. Muuttujia ovat päästömäärä- ja korkeus, tuotantoalueen koko ja muoto, turpeen laatu (kosteus ja maatuneisuus), vallitsevat
sääolot, tuotantokoneiden määrän ja niiden sijainnin vaihtelu.
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvepölyä syntyy toiminnan aktiivisina aikoina.
Turvepölyä voi olla itse tuotantoalueella huomattava määrä, mutta suurin
osa siitä laskeutuu maahan joko itse tuotantoalueella tai sen lähialueella.
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 asutus sijoittuu lähimmillään tuotantoalueesta itään
noin 600 metrin etäisyydelle. Tuotantoalueen ja asutuksen välinen maasto
on puustoista.
Käytössä olevien tutkimustietojen ja alueellisten tekijöiden perusteella toiminnasta ei aiheudu merkittäviä pölyvaikutuksia lähimmille asuinkiinteistöille, eikä pölyrasitus ole kohtuutonta pölyn muodossa. Pölyisimpinä aikoina
turvepöly voi aiheuttaa vanhan viihtyvyyshaittarajan (10 g/m2/kk) ylittäviä
laskeumia vielä noin 100 metrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta. Haitan esiintyminen yli 100 metrin etäisyydellä riippuu taustalaskeuman suuruudesta siten, että noin 300 metrin etäisyydelle asti turvepöly voi yksinään
muodostaa yli puolet haittaa aiheuttavasta pölymäärästä. Tutkimustulosten
sekä laskeumamittausten perusteella tuotannon pölyämisen aiheuttama viihtyvyyshaitta ulottuu avoimessa maastossa noin 500 m etäisyydelle. Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 välimaasto asutukseen nähden ei ole avointa ja lähimpään
asutukseen on suojamatkaa minimissään noin 600 metriä.
Hankealueen läheisyydessä ei ole järvi tai lampia. Kivarinjoelle on tuotantoalueen reunasta lyhimmillään noin 300 metriä. Tuotantoalueen ja joen välimaasto sekä joen varsi on osin puustoista. Kivarinjoen pintaan voi vähäisessä määrin kulkeutua turvepölyä, kun tuulee lounas-länsi-luode sektorilta.
Kesä–syyskuun aikana tuulen nopeus on keskimäärin lounas-länsi-luode sekotorilta noin 3,2 m/s.
Marjastukseen soveltuvia osin metsäisiä turvealueita on tuotantoalueen ympäristössä runsaasti. Ympäröiville turvemaille ja metsämaille kulkeutuvasta
turvepölystä ei ole haittaa.
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6.2.3

Melu ja arvioidut vaikutukset

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai viihtyvyyttä häiritsevänä tai joka muulla tavoin on ihmisen terveydelle tai hänen muulle hyvinvoinnilleen haitallista. Melu voidaan määritellä myös ympäristön kannalta
epämielekkääksi ja häiritseväksi ääneksi, joka rasittaa tai vahingoittaa elimistöä fyysisesti tai psyykkisesti.
Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista v.
1992 (VNp 993/92). Päätöksen mukaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 617 esitettyjä arvoja.
Taulukko 6-17. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso),
LAeq, enintään
Päivällä
Yöllä
klo 7–22
klo 22–7
ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet
Opetus- ja kokoontumistilat
Liike- ja toimistohuoneet

55 dB

50dB1) 2)

45 dB

40 dB3)

35 dB

30 dB

35 dB
45 dB

-

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä
oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa
koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä,
mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia jaksoja.
Turvetuotantoalueella melua syntyy työkoneista ja turpeen kuormauksesta.
Melu ei ole jatkuvaa, koska tuotantopäiviä on vuodessa noin 30–50. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttamaa melua voi syntyä ympäri vuorokauden
työvaiheista, tuotantotilanteesta ja säästä riippuen. Lähellä vesistöjä sijaitsevilta tuotantokentiltä melu voi kantautua veden päällä kauemmas kuin
maalla. Melu muistuttaa maatalouden harjoittamisesta syntyvää melua (lähinnä traktorit). Tuotantokoneiden lisäksi melua aiheuttaa raskas kuljetuskalusto. Turpeen toimitusaikana melu koostuu raskaan liikenteen ja kuormauskoneiden aiheuttamista äänistä ja vastaa siten liikennemelua. Myös toimitusaikana työmaalla voidaan työskennellä ympäri vuorokauden.
Melun kokeminen riippuu mm. etäisyydestä, melun lähteen ja kohteen välisestä korkeuserosta, säätilasta, maanpinnan laadusta, kasvillisuudesta ja
siitä onko välissä melun leviämistä estäviä maastomuotoja tai rakenteita.
Turvetuotannosta aiheutuva meluhaitta on yleensä paikallista ja kuljetusten
aiheuttama meluhaitta keskittyy pienien teiden ympäristöön. Valtateillä turpeen kuljetuksen aiheuttama melun lisäys jää kokonaisuuteen nähden vähäiseksi.
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Turvetuotannon kaikkein meluisimpia työvaiheita ovat kentän kunnostusvaihe ja palaturpeen keräys. Meluisempien työvaiheiden aikana päiväajan 55
dB:n ohjearvo voi ylittyä 200–300 metrin etäisyydellä ja yöajan 50 dB:n
ohjearvo noin 500 metrin etäisyydellä tuotantokentän reunasta. Ohjearvojen
ylittyminen voidaan estää esim. jaksottamalla töitä pidemmälle ajalle.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdolla 0 ei ole vaikutusta nykytilanteeseen.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvetuotannon ollessa aktiivista tulee tuotantokoneet liikkumaan suoalueilla keskeytyksettä ympäri vuorokauden. Tällaisia
toimintavuorokausia on keskimäärin 30–50 vuorokautta aina vuosittain touko–syyskuussa. Toimitusaikana melu koostuu raskaan liikenteen ja kuormauskoneiden aiheuttamista äänistä ja vastaa siten liikennemelua.
Turvetuotantoalueen melun leviämiseen vaikuttavat sääolojen ohella merkittävimmin kasvillisuus ja puusto. Kasvillisuuden ja puuston vaikutus perustuu
kasvinosien ääntä heijastaviin ja siroaviin ominaisuuksiin. Kasvillisuuden
vaikutuksen suuruus melun etenemiseen on yksityiskohdissaan hieman epäselvä asia. Tehokkaasti melua estävä kasvillisuusvyöhyke on mahdollisimman tiivis, vyöhykkeinen ja leveä. Käytännön mittauksissa on havaittu, että
merkittävästi teollisuusmelua vaimentavan kasvillisuusvyöhykkeen leveys on
vähintään 100 metriä.
Symo Oy:n raportissa ´Turvetuotannon pöly- ja melupäästöt sekä vaikutukset lähialueen ilmanlaatuun´ mukaan turvetuotantokoneiden lähtömelutason
mukaan hetkellisen melutason leviäminen maastossa on kuvan 6-11 mukainen.

Kuva 6-11. Turvetuotantokoneiden hetkelliset 55 dB(A) melutasovyöhykkeet, avoimessa maastossa ja olosuhteissa, jotka ovat melun leviämisen
kannalta otolliset.
Palaturpeen nosto ja turvekentän kunnostustoimet (kunnostusjyrsintä ja
kunnostusruuvi) ovat äänekkäimpiä turvetuotannon toiminnoista. Kunnostustoimet voidaan useimmiten ajoittaa päiväaikaan, mutta palaturpeen nosto
voi jatkua keskeytyksettä useammankin vuorokauden ajan.
Niskasen (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 (yöaikaan 50 dB
500 m etäisyydellä). Mittaukset on tehty todellisissa työskentelytilanteissa
avoimessa maastossa. Kasvillisuuden (puuston) on todettu tehokkaasti vaimentavan äänen voimakkuutta.
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Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy:n Hämeen ympäristökeskuksen toimialueella Hattulan ja Rengon kunnissa sijaitsevan Väärälammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa mittauksiin perustuen tekemästä selvityksestä (Lepola ja Ristolainen 2001) ilmenee, että jyrsin- tai palaturvetuotannon eri tuotantovaiheissa 40 dB(A) meluvaikutus jää noin 100–150 m
etäisyydelle tuotantoalueen reunasta silloin, kun tuotantoalueen reunasta
alkaa metsävaltainen alue. 40 dB(A) vyöhyke ulottuu vain poikkeuksellisesti
300 m tai sitä etäämmälle tuotantoalueen reunasta ympäristön ollessa
avointa aluetta (entistä tai nykyistä tuotantokenttää taikka avosuota).
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvetuotannon melu on häiritsevintä ja voimakkainta itse tuotantoalueella. Tuotantoaluetta ympäröi metsäinen suoympäristö. Lähin asutus on 600 metrin etäisyydellä. Yllä olevien lähtötietojen mukaan arvioitaessa vaihtoehdoilla 1, 2 ja 3 ei ole ohjearvoja ylittävää meluvaikutusta lähialueen asuinkiinteistöille. Mahdollinen ihmisen aistima melumuutos nykytilanteeseen nähden arvioidaan vähäiseksi, tosin aika ajoin melutilanteen muutoksen voi havaita. Ihminen pystyy aistimaan jo 3 dB:n muutoksen ja 6 dB:n muutos on aistittavissa selvästi. Usein ihminen kokee 10 dB:n
muutoksen aisteillaan siten, että melun on kaksinkertaistunut tai vastaavasti
puoliintunut. Turvetuotannon aiheuttama muutos yksittäisen ihmisen kokemana voi olla täten merkittävääkin. Muutos ei kuitenkaan ole ristiriidassa
yleisiin melun ohjearvoihin. Nykyisin Pärjänsuon ja hankealueen läheisyydessä ei ole tiettävästi merkittäviä melulähteitä muuta kuin tieliikenne.
Turpeen tuotantoaikana kesällä turvekentillä voidaan työskennellä ympäri
vuorokauden. Muina aikoina toiminnasta aiheutuu satunnaista liikenteen ja
työkoneiden aiheuttamaa melua.
6.2.4

Liikenne ja arvioidut vaikutukset

Pudasjärveltä Ylä-Koirasuolle on maantiematkaa reilut 20 kilometriä. Pudasjärveltä Ylä-Koirasuolle johtaa valtatien 20:n ja maantie 18788:n (Pärjänsuon tie). Maantie 18788 sivuaa hankealuetta ja sen vuorokausiliikennemäärä on noin 490 autoa, tästä raskaan liikenteen osuus on reilu 5 % (kuva 612). Valtatiellä 20 liittymästä 18788 Pudasjärvelle on vuorokausiliikennemäärä noin 3800 autoa.

Kuva 6-12. YläKoirasuolle johtavien teiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät.
Lähde: Tiehallinto.

Ramboll Finland Oy

71
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdolla 0 ei aiheudu uusia liikenteellisiä vaikutuksia.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Turvekuljetukset tehdään maanteitse pääsääntöisesti Pudasjärven kautta
Oulun suuntaan. Energiaturpeen kuljetukset keskittyvät lähinnä lämmityskaudelle (loka–huhtikuu). Alueella sivutuotteena tulevaa ympäristöturvetta
toimitetaan ympäri vuoden tilausten mukaan. Pääsääntöisesti kuljetukset
keskittyvät kuitenkin energiaturpeen kuljetukseen.
Toiminnassa käytettävät traktorit tuodaan työmaalle keväällä ja viedään
syksyllä pois. Tuotantokoneet ovat työmaalla pääosin ympäri vuoden. Kunnostuksessa käytettäviä koneita tuodaan työmaalle keskimäärin 2–3 kertaa
tuotantokauden aikana. Lisäksi tuotantokaudella on kevyttä liikennettä ja
jossakin määrin myös muuta raskasta liikennettä.
Vuosittain hankealueelta on arvioitu tulevan noin 840 rekkakuljetusta. Yhden
kuljetuksen vetoisuus on noin 120 m3. Jos arvioidut rekkakuljetukset jaetaan
tasaisesti energiaturpeen kuljetuskuukausien arkipäiville, voidaan arvioida
päivittäin raskaan liikenteen lisääntyvän noin 10–14 ajosuoritteella (eli noin
5–7 rekkakäyntiä tuotantoalueella) päivässä. Tämä lisää nykyisestään raskaanliikenteen keskimääräistä vuorokausiliikennemäärää noin 2–3 %. Vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 välillä ei ole liikenteellisesti eroja. Liikenteelliset vaikutukset eivät ole merkittäviä, mutta nostattavat kuitenkin hieman alueen raskaanliikenteen liikennemääriä. Tämä voi paikka paikoin vaikuttaa liikenneturvallisuuteen, etenkin lähellä tuotantoaluetta ja tuotantoalueelle kääntyvässä risteämässä. Kevyen liikenteen aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset
ovat vähäisiä, vähäisistä ajosuoritteista johtuen.
Kuljetusreitin varteen ei sijoitu asutusta, eikä vaihtoehdoista aiheudu tiemelu- tai tärinävaikutuksia asutukselle.
6.3

Yhdyskuntarakenne ja maisema

6.3.1

Maankäyttö ja arvioidut vaikutukset

Hankealue sijoittuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Alueen maakuntakaava on lainvoimainen ja se on vahvistettu ympäristöminiteriössä 17.2.2005.
Kaavan vahvistamisesta on aikoinaan valitettu Korkeimpaan hallintooikeuteen. Tämän prosessin yhtenä seurauksen kaavassa osoitetut uudet
turvetuotantoalueet on jouduttu poistamaan. Ennen valitusta, Ylä-Koirasuon
turvetuotantoalue, oli yksi turvetuotantoalueeksi osoitettu alue.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on maininta, että turvetuotantoalueiksi varataan jo ojitettua tai muuten luonnontilailtaan merkittävästi
muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja suopeltoja.
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu mm. turvetuotantoa koskevalla yleisellä suunnittelumääräyksellä ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi. Yleismääräys on
maakuntakaavassa seuraavanlainen: ” 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.”
Nykyisellään Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisessa maakuntakaavassa YläKoirasuon alueelle ei ole merkitty aluevarausta (kuva 6-13). Ylä-Koirasuon
alue sijoittuu Pärjänsuon kylän länsiosaan. Pärjänsuon alue on maakuntakaavassa merkitty arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja sen rajaus sijoittuu
osin suoalueelle.
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Vaihtoehto O
Vaihtoehdolla 0 alueen maankäyttö säilyy nykyisellään. Alue on maakuntakaavassa ns. valkoista aluetta, jonka pääasiallinen käyttö on metsätalous.
Ylä-Koirasuon alue on paksuturpeista alueetta, eikä alueen metsitys onnistu
ilman voimakasta lannoitusta.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Vaihtoehdoilla 1, 2 ja 3 hankealueen maankäyttö muuttuu nykyisestä. Alue
tulee aktiivikäytössä olevaksi turvetuotantoalueeksi. Vaihtoehdoilla ei ole
ristiriitaa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin, koska alue on jo turvetuotantoa varten ojitettua aluetta. Lisäksi alue on menettänyt luonnontilaisuutensa. Vaihtoehdoilla ei ole vaikutuksia alueen muuhun maankäyttöön tai
aluerakenteeseen.

.
Kuva 6-13. Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta.
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Kaavamerkinnät: av=arvokas vesistö, SL=luonnonsuojelualue, at=kylä (kyläkeskittymä). Lisätietoa kaavamerkinnoistä www.pohjois-pohjanmaa.fi.
Hankealueeseen lähiympäristön teemakohtaisissa kuvauksissa löytyy myös
tietoa.
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6.3.2

Maisema, kulttuuriperintö- ja muinaismuistokohteet

Hankealueen maanpinnan taso on pääosin +130–+135. Alueen maisemakuva on tavanomainen sarkaojitetun suoalueen maisema. Alue on kuivahtanut
ja kasvillisuus yksipuolista. Alueen nykyistä luonnetta voi pääosin verrata
kesannolla ja pitkään viljelemättömänä olevaan peltoalueeseen, alueen pohjoisosaa leimaa metsämaan luonne (kuva 6-14).

Kuva 6-14. Suurin osa hankealueesta on jo sarkaojitettu. Kuva on Raudanojan suuntaisesti kaakosta lounaaseen päin otettu. Hankealue päättyy
taustalla näkyvään metsäalueeseen. Valokuvan on ottanut Vapo Oy.
Hankealue sijoittuu osin (pohjois- ja keskiosat) maakunnallisesti arvokkaalle
kulttuuriympäristölle, Pärjänsuon asutusalueelle (Livo). Alue edustaa vuoden
1936 asutuslain mukaan perustettua asutusaluetta, jonne perutettiin yli 100
asukastilaa, pääosa viime sodan jälkeen. Alue on arvokas maisemakokonaisuus ja sillä on myös historiallinen arvo. Alue on listattu Pohjois-Pohjanmaan
seutukaavaliiton vuonna 1993 laatimaan julkaisuun Pohjois-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet.
Maakunnallisesti arvokkaaksi merkityillä kulttuuriympäristöalueilla alueen
käytössä tulee edistää alueen arvojen säilymistä. Pärjänsuon asutushistoriaa edustava kylä on myös ollut seutukaavassa. Kulttuuriympäristömerkinnät
perustuvat maakuntaliiton inventointeihin.
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 ei tule uusia muutoksia nykytilanteeseen nähden.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Pärjänsuon kulttuuriympäristön arvot ovat lähinnä sodan ajan jälkeisen tilanteen rakennushistoriallisissa arvoissa. Rakentamisessa etenkin 50-luvun rakentaminen on koettu kiinnostavana (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto
1993).
Pärjänsuon alueesta ei ole olemassa tarkempia tutkimus- tai inventointitietoja, ja oletettavasti alueen kulttuuriympäristörajaus on tehty karkeana ja
suuntaa antavana rajauksena. Rajauksella on oletettavasti pyritty rajamaan
sodan ajan jälkeisiä pihapiirejä ja peltoja ehjäksi aluekokonaisuudeksi Pärjäsuon ympärille.
Vaihtoehdoilla 1, 2 ja 3 ei ole vaikutusta Pärjänsuon alueen sodan jälkeiseen
ajan historiallisiin arvoihin taikka vaaranna Pärjänsuon alueen maisemakokonaisuutta. Tuotantoalue ei näy Pärjänsuon alueen keskeisimmille alueille,
vaan jää alueen reunalle.
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Turvetuotannon aloittaminen vaikuttaa itse hankealueen maisemaan, muuttaen sen kokonaan avoimeksi kasvipeitteettömäksi alueeksi. Vaikutukset
kohdistuvat tuotantosuunnitelmassa rajattuun tuotantoalueeseen. Tuotantoalueen ympärillä on pääosin suo- ja metsävaltaista aluetta. Alue näkyy paikoin alueen itäpuoliselle maantielle peltojen yli. Maantien varrella on myös
taloja. Muutokset maisemassa eivät näy etäälle. Kokonaisuudessaan kaukomaisemavaikutukset eivät ole merkittäviä. Lähimaiseman osalta muutos on
merkittävä, etenkin metsäisillä osa-alueilla. Tuotannon päättymisen jälkeen
alue siirtyy muuhun käyttöön (metsätalous, viljely tms.), jolloin maisemassa
tapahtuu jälleen uusi muutos.
6.4

Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen

6.4.1

Marjastus ja metsästys sekä arvioidut vaikutukset

Vuoden 2003 tehdyn kasvillisuusselvityksen yhteydessä on arvioitu hankealueen marjaisuutta. Selvityksen mukaan Ylä-Koirasuon alue on hyvin kuivahtanut eikä siellä kasva juurikaan marjoja. Hillan lehtiä esiintyy ojien laitamilla. Karpaloa esiintyy hyvin pienialaisesti nevamuuttumilla. Kangasmetsissä ja selvitysalueen eteläreunan korvessa kasvaa mustikkaa.

kg

Turpeentuotannon aloittamisen yhteydessä menetettävän marjasadon suuruuden arvioiminen on kuitenkin vaikeata. Elokuussa 2008 Pärjänsuon alueelle tehdyn kirjallisen kyselyn (ihmisiin kohdistuvien vaikutusten selvitystyön yhteydessä) tuloksena saatiin 22 vastausta. Vastaajista noin 73 % ilmoitti marjastavansa ja näistä kuusi (noin 27 %) Ylä-Koirasuolla. YläKoirasuolta kerättävien marjojen saalismäärät olivat vuonna 2007 suhteessa
melko vähäiset (10–13 %), paitsi hillan osalta (41%), koko ilmoitetun marjasadon kokonaismäärästä (kuva 6-15). Vastaajista noin puolet arvioi, että
vuoden 2007 marjasato olleen keskinkertainen tai huono, vuosiin 2005 ja
2006 verrattuna.
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Kuva 6-15. Pärjänsuon alueen marjastavien kotitalouksien marjat kesän
2007 ajalta sekä osuus Ylä-Koirasuolta kerätyistä.
Kysyttäessä onko Ylä-Koirasuo mielestänne tärkeä marjapaikka, jakautuivat
vastaukset kyllä, ei (27 %) ja en osaa sanoa (41 %) vastauksiin. Vastaajista
32 % piti aluetta tärkeänä marjapaikkana.
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Samaisessa kyselyssä tiedusteltiin alueen merkitystä metsästysalueena.
Vastaajista kahdeksan (8) käytti Ylä-Koirasuon aluetta metsästykseen. Metsästettäviksi riistaeläimiksi ilmoitettiin hirvi, jänis ja teeri. Kuusi vastaajista
piti alueen merkitystä metsästykselle joko suurena tai erittäin suurena. Myös
lähialueen muut suot kuten Raudansuo, Hevoinsuo, Pärjänsuo ja Ämmänsuo
mainittiin joissakin vastauksissa tärkeinä metsästysalueina. Ylä-Koirasuon
metsästysoikeudet on vuokrattu Pärjänsuon Metsästyseura ry:lle 31.12.2012
saakka.
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 alueelle ei tule uusia muutoksia nykytilanteeseen verrattuna. Alueen käyttö lähialueen asukkaiden marjastus- ja metsästysalueena voi
jatkua nykyisellään.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Turvetuotannon käynnistymisen myötä alueen käyttömahdollisuus marjastusalueena poistuu. Alueen merkitys marjastusmaana on arvioitu vähäiseksi
alueen kasvillisuusselvityksen ja Pärjänsuon alueen kyselytutkimusten marjaisuuskysymysiin saatujen vastausten perusteella. Lähialueella on runsaasti
muitakin marjastukseen soveltuvia alueita.
Ylä-Koirasuon suunniteltu turvetuotantoalue on suurimmaksi osaksi puutonta
aluetta, jonka metsätaloudellinen merkitys on hyvin vähäinen. Jotta turpeen
kuljetus tuotantoalueilta olisi mahdollista, alueelle johtavaa tiestöä joudutaan parantamaan. Myös ympäröivien kankaiden metsätalouden harjoittajat
sekä alueen muut käyttäjät esim. metsästäjät hyötyvät paranevista tieyhteyksistä.
Laajat suoalueet lähiympäristöineen ovat tärkeitä metsäkanalintujen ja hirvien metsästysalueita. Turvetuotanto heikentää alueen merkitystä metsästysalueena. Tuotantokauden aikana metsästys alueella estyy, mutta muuna
aikana metsästys alueella on mahdollista. Kaikissa vaihtoehdoissa vaikutukset ovat samoja, eikä vaihtoehtojen vaikutuksilla ole näiltä osin eroja.
6.4.2

Porotalous ja arvioidut vaikutukset

Soilla on kesälaitumina poroille huomattava merkitys. Mitä ravinnerikkaammasta suosta on kyse, sitä enemmän siellä kasvaa poron mieluisimpia ravintokasveja. Porojen kesäajan ravinnonkäytössä useat poron ravintokasvit,
kuten koivu, raate, järvikorte, tupasluikka sekä tupasvilla viihtyvät suolla
(Rinttilä et al. 1997).
Tuotantoalue sijoittuu sekä Pudasjärven Livon että Pudasjärven paliskunnan
hoitoalueelle. Ylä-Koirasuon alue on porojen luontainen kesälaidunalue, vaikka alue on kuivatettua aluetta. Alueen merkitys porotaloudelle on poroisänniltä saatujen tietojen mukaan suuri. Arviointiselostuksen laadinnan aikana
alueen poroisäntiä on haastateltu Vapo Oy:n toimesta. Kuvassa 6-16 on esitetty porojen kesänlaidun alue, luontainen kulkureitti ja erotusaidat.
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Kuva 6-16. Porojen luontaiset kulkureitit, kesälaidunalue ja erotusaidat.

Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 ei tule uusia vaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna. Alueen käyttö porolaidunalueena voi jatkua nykyisellään ja poronhoitoon liittyvät mahdolliset muutokset ovat luontaisia.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Pudasjärven Livon ja Pudasjärven paliskunnat ovat antaneet YVA ohjelmasta yhteisen lausunnon. Lausunnon mukaan alue on Pudasjärven
Livon paliskunnalle keskeisin vasonta- ja luonnonlaidunalue. Ylä-Koirasuolla
laiduntaa vuosittain noin 1500 poroa. Olosuhteiltaan samanveroisia vasomisalueita ei, Pudasjärven Livon paliskunnan alueelta, löydy.
Turvetuotannosta aiheutuva suurin haitta porotaloudelle on kesälaidunalueiden menetys ja erotusaitauksien sijoittuminen muualle, tuotantoalueen ulkopuolelle. Myös porojen vasomarauha häiriintyy hankealueella ja
sen läheisyydessä. Kesällä porot hakeutuvat tuulisille avosoille ja turvetuotannossa oleville soille pitämään ”räkkää” eli syöpäläisiä pakoon. Porojen
oleskellessa tuotantoon valmistellulla suolla mahdollista on, että porot tai
niiden vasat liikkuvat myös ojissa, joista niiden on vaikea päästä pois. Pienempänä haittana on mahdollisuus porojen liikennekuolemien lisääntymiseen turvekuljetusten aiheuttaman vilkastuvan liikenteen vuoksi.
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Porojen ja niiden vasojen joutumista ojiin ja eläinten pääsyä niistä pois voidaan helpottaa luiskaamalla ojien ja sammutusaltaiden reunoja loivemmiksi
porojen luontaisilla kulkureiteillä. Alueelle jo rakennettu suurin osa tiestöstä
ja on ollut paikallisten asukkaiden käytössä ja osaltaan parantanut liikkumismahdollisuuksia alueella. Turvetuotantovaiheessa voidaan sopia turvetuotantoalueen tiestön hyödyntämisestä myös porotaloudessa. Myös muista
yksityiskohdista voidaan neuvotella ennen toiminnan käynnistymistä.
Kasvillisuusselvityksen mukaan porojen kesälaidunalue on pääosin oligotrofisella nevamuuttumalla, jossa kasvaa vaivaiskoivua ja joitakin rämevarpuja.
Kenttäkerroksessa on luhta- ja tupasvillaa, aukkoisesti jäkäliä ja karhunsammalia.
Todennäköisesti Ylä-Koirasuon hankealueen osalta kesälaidunten merkittävin
menetys on jo tapahtunut alueen sarkaojituksen yhteydessä, jolloin kuivattava vaikutus on jo havaittavissa kasvillisuuden muutoksina. Alueella harjoitettava porotalous voidaan ottaa huomioon tuotantoalueen jälkikäytössä,
jolloin esim. alueen ennallistaminen suoksi palauttaa sen takaisin kesälaidun
alueeksi. Vaikutukset kokonaisuutenaan porotaloudelle ovat kuitenkin merkittäviä eikä hankevaihtoehdoilla ole vaikutusten osalta eroja.
6.4.3

Työllisyys ja yhteiskunnalliset vaikutukset

Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 alueella ei aloiteta turvetuotantoa. Tämä vaikuttaa suoraan
siihen, ettei hanke vaikuta myönteisesti alueen työllistävyyteen. Aluetta voidaan käyttää jatkossa luontomatkailussa, tosin sen työllistävä vaikutus
huomioiden alueen sijainnin ja luonteen lienee kuitenkin vähäistä ja osin
epätodennäköistäkin.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 turvetuotantoalueen perustaminen vaikuttaa myönteisesti työllistävyyden ja sen kautta syntyvän alueen taloudelliseen hyötyyn
ja elinvoimaisuuteen. Toiminnalla ei ole vaikusta lähialueen olemassa olevaan elinkeinotoimintaa, mikä perustuu suurelta osin maa- ja metsätalouteen.
Turvetuotannon työpaikat ovat tyypillisesti kesäkausityöpaikkoja ja työpaikat
katoavat turvevarantojen loputtua. Tarkasteltavalla alueella turvetuotannon
on arvioitu kestävän 20 – 25 vuotta. Turpeennoston työllistävä vaikutus rajoittuu parhaimpina sesonkeinakin muutamiin kymmeniin henkilöihin. Siten
turveurakointi tukee tavallisimmin olemassa olevaa yritystoimintaa. Toisaalta
suon tuotantoon otto heikentää esimerkiksi mahdollisia luontomatkailuun
liittyviä hankkeita.
Turvetuotanto ja siihen liittyvä kuljetus työllistävät urakoitsijoita välittömästi
noin 13 henkilötyövuotta, mikä harvaan asutuilla seuduilla on tärkeää. Välillisiä työpaikkoja syntyy voimalaitoksissa, laitevalmistuksessa ja –huollossa,
tutkimuksessa, konsulttipalveluissa ja julkishallinnossa.
6.5

Sosiaaliset vaikutukset

Ylä-Koirasuon läheisyydessä on Pärjänsuon kylä. Pudasjärven kaupungilta
saadun tiedon mukaan kylän asukasluku on 105 henkilöä. Asutus kylällä on
sijoittunut Pärjänsuon alueelle, ydinkeskittymä on välillä Pärjänsuo-Sievilä
(kuva 6-17). Asutuskeskittymässä on koulu ja päiväkoti, muita palveluja
kuten kauppaa tai posti alueella ei ole. Pärjänsuon koulu on alueellinen ja
sinne kuljetetaan laajemmalta alueelta oppilaita. Ylä-Koirasuon alueella tai
lähistöllä ei ole ulkoilu- tai virkistysreitistöjä. Koulun yhteydessä on urheilukenttä.
Hankealueen lähimmät kiinteistöt sijoittuvat tuotantoalueen reunasta koilliseen. Lähin rakennus on noin 600 metrin etäisyydellä, muut rakennukset
ovat vähintään 800 metrin etäisyydellä. Pärjänsuon alueella suurin osa kiinteistöistä on vapaa-ajan rakennuksia. Maanomistajatietojen perusteella Pärjänsuon kylällä on 75 tilaa, joista noin 31 % on vakituisessa asuinkäytössä.
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Kuva 6-17. Karttapohja www. infokartta.fi/pudasjärvi.
Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvien ns. sosiaalisten vaikutusten arviointi on ympäristövaikutusten arvioinnin osa-alue, jossa tarkastellaan
hankkeiden vaikutuksia ihmisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Muutos voi olla
kehitystä parempaan tai huonompaan suuntaan riippuen siitä, kenen näkökulmasta ja kenen arvoilla sitä tarkastelee.
Useiden perinteisten elinkeinojen harjoittajat, esimerkiksi maanviljelijät ja
kalastajat, käyttävät hyväkseen luonnon monimuotoisuutta. Luonto tarjoaa
ihmisille erilaisia vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia. Alkuperäisen luonnon merkitys on selvässä kasvussa muutenkin kuin luonnon biologisen monimuotoisuuden arvoina. Useimmilla hankkeiden luonnonympäristöön
kohdistuvilla vaikutuksilla on ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuva
ulottuvuus. Taulukkoon 6-18 on koottu turvetuotannosta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön ja niiden suhdetta ihmisten hyvinvointiin.
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Taulukko 6-18. Turvetuotannosta aiheutuvien ympäristövaikutusten sosiaalisia näkökulmia.
VAIKUTUS
Vaikutukset vesistöihin
ja pohjaveteen

VAIKUTUKSEN KOHDE
TAI ILMENEMINEN
– pintaveden laatu
– pohjaveden laatu

Vaikutukset luontoon

– luonnon monimuotoisuus

– luonnonvarojen hyödyntäminen; metsätalous,
marjasadot, metsästys
Tuotantotoiminnan vai- – melu
kutukset ja liikenteen
– pöly
vaikutukset
– pakokaasut
– liikenneturvallisuus
Vaikutukset maankäyt- – maisemakuvan muuttöön ja maisemaan
tuminen
– suoalueen muuttuminen
turvetuotanto alueeksi
Varsinaiset sosiaaliset
– ihmisten elinolot
vaikutukset

– ihmisten viihtyvyys

SOSIAALINEN ULOTTUVUUS
– vesistöjen virkistyskäyttö, vesistöistä
riippuvaisten elinkeinojen harjoittaminen
– ihmisten suhde luontoon ja elinympäristöön
– virkistyskäyttömahdollisuuksien rajoittuminen, vaikutukset luontoa hyödyntävien elinkeinojen harjoittamiseen
– terveydelliset vaikutukset sekä melun,
ja päästöjen kokeminen
– onnettomuusriski, koettu liikenneturvallisuus
– maiseman muutoksen kokeminen
alueen fyysisen tai sosiaalisen luonteen
muuttuminen
– alueen imagon ja ilmapiirin muutokset
– väestö- ja palvelurakenteen kehittyminen alueella
– vapaa-aika ja virkistysmahdollisuudet
työllisyys
– elinkeinorakenne, mahdollisuus erilaisten elinkeinojen harjoittamiseen
elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys
sekä niiden kokeminen
– elinympäristön muutosten kokeminen
ja niihin sopeutuminen
sosiaalinen vuorovaikutus; perheet,
naapurit; muut yhteisöt

Ihmisen arvomaailma, elämäntapa sekä mahdolliset hankkeeseen liittyvät
henkilökohtaiset intressit vaikuttavat aiheutuvien muutosten kokemiseen.
Etenkin viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät ovat hyvin subjektiivisia.
Pärjänsuo alueelle tehty kysely ja sen tulokset
Pärjänsuon kylän tiloille lähetettiin toukokuun 2008 aikana kyselyjä yhteensä
72 kappaletta. Kyselyjä lähetettiin yksi per tila. Mikäli tilalla oli monta omistajaa, valittiin niistä hankealuetta lähinnä asuva. Vastausaikaa oli varattu
noin 1 kk. Lisäksi vastaava kysely toimitettiin alueen poroisännille. Poroisäntiä on myös haastateltu erikseen. Haastattelun on suorittanut Vapo Oy.
Pärjänsuon kylälle lähetettyyn kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 22 kappaletta, kyselyn vastausprosentiksi tuli noin 30 %. Kyselyssä oli yhdeksän
kysymystä, mitkä liittyivät Ylä-Koirasuon marjastus- metsästys- ja virkistyskäyttöön sekä mielikuviin turvetuotannon hyödyistä ja haitoista. Liitteenä on
käytetty kyselykaavake. Kyselykaavake on Vapo Oy:n laatima.
Osa vastaajista käyttää Ylä-Koirasuota marjastukseen ja metsästykseen.
Marjastukseen ja metsästykseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia on käsitelty kohdassa ”luonnonvarojen hyödyntäminen ja arvioidut vaikutukset”,
siksi asiaa ei tässä luvussa käsitellä laajemmalti.
Kyselyyn vastanneista suurin osa (86 %) ilmoitti, etteivät käytä YläKoirasuon aluetta ulkoiluun. Loput ilmoittivat käyttötavaksi mm. suoeläinten
seurannan, käpyjen keräämiseen tai patikoinnin.
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Tiedusteltaessa vastaajien mielikuvaa turvetuotannon hyödyistä alueelle,
nousivat kotimaisen polttoaineen saatavuuden turvaaminen ja turvetuotannon työllistävyys selvästi suurimmiksi koetuiksi hyödyiksi (Kuva 6-18). Turvetuotannon hyöty välillisten työpaikkojen syntymiselle oli 27 % vastauksissa merkitty joko erittäin suureksi tai suureksi hyödyksi ja 33 % koki hyödyn
pieneksi, vastaava määrä (33 %) ei nähnyt hyötyä. Hyöty kysymyksen tuloskäsittelyssä oli mukana 15 vastausta. Muissa vastauksissa (7 kpl) oli jätetty kysymykseen vastaamatta tai vastaus oli erittäin tulkinnanvarainen,
eikä siitä saatu selvää mitä oli tarkoitettu esim. rastitettu hyötyvaikutuksia,
ilman että arvotettu tai kirjoitettu pelkästään ”suuri haitta” kohtaan ”muu,
mikä”.
Tiestön laajenemisen ja yleisen toimeliaisuuteen/tulevaisuuden uskon kasvuun nähtiin suurimassa osassa vastauksista olevan hyötyä, osaa näki ne
erittäin suurena tai suurena hyötynä, suurimmaksi osaksi hyöty katsottiin
kuitenkin pieneksi.

Kotimaisen polttoaineen
saatavuuden turvaaminen

15

Työllistävyys

38

19

Välillisten työpaikkojen
syntyminen

7

Tiestön laajeneminen 0

Toimeliaisuus/tulevaisuuden
uskon kasvu

31

31

20

31

33

50

7

0

19

33

21

7

15

7

21

53

0

7

27

7
%

0

10

Erittäin suuri hyöty

20

30

Suuri hyöty

40

50

Pieni hyöty

60

70

Ei hyötyä

80

100

En osaa sanoa

Kuva 6-18. Vastaajien näkemys (15 kpl) turvetuotannon hyödyistä alueelle.
Palkeissa näkyvissä % osuudet.
Kysymykseen mielikuvasta turvetuotannon haitoista alueella saatiin 19 vastausta, joista neljässä haittoja oli rastitettu ilman asteikkoa tai muutoin vastaus oli tulkinnanvarainen. Vastauksen analysoinnissa on käytetty 15 vastauksen tuloksia.
Kyselytutkimuksen perusteella turvetuotannon merkittävimmiksi haitoiksi
koettiin vesistöjen laadun heikkeneminen, pölyäminen ja maiseman muuttuminen (kuva 6-19).
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33

Vesistöjen laadun heikkeneminen

40

40

Pölyäminen

27

27

Maiseman muuttuminen

20

33

Rekkaliikenne

20

33

7
20

Melu

13

Mahdollisen uusien teiden aiheuttama haitta

13

Tulvimishaitta

13

33

7

7

20

7
0 7

33

13

20

27

13

27

27

13

40

13

0

13

60

7

7

7

27

20
27

Asuinympäristön arvon muuttuminen

0 7

27

13

13

Virkistysmahdollisuuksien väheneminen

7 0

40

40

Turvepalovaara

0 7

27

27

Muun eläimistön muutokset

Kalakannan muutokset

20

7

60
33

7

27

27

%

0
Erittäin suuri haitta

Suuri haitta

10

20

Pieni haitta

30

40

50

En osaa sanoa

60

70

80

Ei haittaa

Kuva 6-19. Vastaajien näkemykset turvetuotannon haitoista. Palkeissa näkyvissä % osuudet.
Vaihtoehtojen vaikutukset
Vaihtoehto 0
Vaihtoehdossa 0 alueelle ei tule nykytilanteeseen nähden uusia muutoksia.
Myös alueen luonne säilyy nykyisellään, eikä muutosta alueen arvostukseen
tai elinympäristöön tule. Alueetta voidaan jatkossa käyttää kuten nykyisinkin.
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3
Vaihtoehdot 1, 2 ja 3 vaikuttavat työllisyyteen ja alueen elinvoimaisuuden
lisääntymiseen, mikä nousikin Pärjänsuon alueen kyselytutkimuksessa esille.
Toisaalta lähialueen asukkaat ovat tuoneet esille suurimpina haittavaikutuksina vesistön laadun heikkenemisen, pöly- ja maisemavaikutukset.
Vastauksissa pölyvaikutukset koettiin selvästi meluvaikutuksia suurempana
haittana, mikä kuvastaakin turvepölyn esteettisen haitan konkreettisuutta.
Turvepölyn voi havaita silmin esim. kasvien lehdillä myös pölyävimpien työvaiheiden loputtua esim. ulkoilun yhteydessä, mutta melusta ei jää näkyvää
jälkeä luontoon. Myös melun aistiminen kauempaa voidaan kokea hyvin erilailla. Mahdollinen ihmisen aistima melumuutos nykytilanteeseen on tässä
hankkeessa arvioitu vähäiseksi, ja tämä tuotantoalueen sijainti suhteessa
kyselyalueen laajuuteen on varmasti vaikuttanut siihen että meluvaikutuksien kokeminen jäi muiden mahdollisen haittavaikutusten arvotuksessa yllättävän alhaiseksi. Arvotuksessa merkittävä tekijä on se, onko vastaaja kuinka
kaukana tulevasta tuotantoalueesta.
Pärjänsuon alueelle tehdyn kyselyyn saaduista vastauksista voidaan arvioida, että hankkeen osalta mielipiteet jakaantuvat. Osa vastaajista oli vastannut kyselyyn siten, ettei turvetuotannosta ei ole mitään hyötyä vain haittaa.
Suurin osa vastaajista löysi kuitenkin oletettujen haittavaikutuksien lisäksi
hankkeen hyötyjäkin ja arvotuksessa oli nähtävissä porrastusta. Kolmas vastaajaryhmä oli ne vastaajat jotka näkivät että hankkeesta voi olla vähän
hyötyä ja vähän haittaa (arvotuksessa ei ollut käytetty ääripäitä).
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Merkittävimmät muutokset nykytilanteeseen nähden tulee olemaan pintaveden laatuun kohdistuvat vaikutukset sekä alueen maisemamuutos, pöly- ja
meluvaikutukset. Nämä vaikutukset kohdistuvat rajattuun alueeseen ja vaikutuksia on kuvattu aiemmin näitä koskevissa tekstikappaleissa.
Alueen muuttuminen turvetuotantoalueeksi estää alueen hyödyntämisen
muuhun käyttöön, tämä vaikutus kohdistuu merkittävimmin alueen metsästäjiin ja marjastajiin. Alueen maisemamuutos vaikuttaa kaikkiin aluetta sivuaviin ns. ohikulkijoihin ja alueella ulkoileviin. Tuotantoalue on pääsoin suojaisen metsän ympäröimä, mutta maisemamuutos on kuitenkin havaittavissa
alueelle mentäessä.
Pintaveteen kohdistuvat vaikutukset näkyvät vesistön virkistyskäytössä ja
yhdessä muiden lähialueen turvesoiden kanssa ns. kauempana kalastovaikutuksena. Yksinomaan Ylä-Koirasuon vaikutuksen ovat kuitenkin vähäiset.
Alueella raskaanliikenteen lisääntyminen voi paikoin vaikuttaa turvallisuuden
tunteeseen. Turvetuotannosta aiheutuvien vaikutusten kokeminen voi osalla
lähialueen ihmisistä olla hyvinkin voimakasta ja myös vaikutuksia jotka eivät
ole tuotannosta johtuvia voidaan ihmisten keskuudessa ja puheissa kohdentaa tuotantoalueesta johtuviksi.
Tuotannon aloittaminen alueella vaikuttaa ihmisen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Kuitenkin tuotantoalue on kaukana varsinaisista asutuskeskittymistä ja
lähialueen asutuskin on melko kaukana tuotantoalueen reunasta. Uuden
toiminnan aloittaminen ja epätietoisuus vaikutuksista voi herättää pelkoa,
toisaalta kyläyhteisön kannalta turvetuotanto voi yhdistää ja elävöittää aluetta. Tuotantoalueen käyttöönotto tuo alueelle uusia työpaikkoja luoden samalla alueelle paremmat edellytykset väestö- ja palvelurakenteen kehittymiselle. Kaikissa esitetyissä vaihtoehdoissa ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
ovat samanlaiset, eroja on lähinnä vesistövaikutuksissa, mutta sitä ei varsinaisesti ilman tutkimuksia ja laskentoja kylän asukas voi aistia tai tunnistaa.

7.

Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista

Tässä yhteenvedossa on pyritty kiteyttämään edellä sanallisesti kuvattuja
vaikutuksia lyhyesti vertailutaulukkoa hyödyntäen. Tarkastelussa keskitytään
määrittelemään nimenomaan tämän alueen käyttöönotosta johtuvia vaikutuksia. Jos aluetta ei oteta turvetuotantoalueeksi (VE 0), alue jää nykyiselleen, eikä alueelle ole näillä näkymin osoitettavissa muuta käyttötarkoitusta
ja alue pysyy siten nykyisellään. Hankevaihtoehtojen 0, 1, 2 ja 3 vaikutuksia
on arvioitu pitempimuotoisesti ja seikkaperäisemmin kappaleessa 6.
Tarkasteltavien vaihtoehtojen yhteenvetovertailu on toteutettu sanallisesti ja
vaikutuksen myönteisyyttä tai kielteisyyttä on kuvattu +/- -merkeillä. Vaikutuksen voimakkuutta on kuvattu asteikolla (–, -, 0, +, ++). Arvotukseen
liittyy aina epävarmuustekijöitä mm. siksi että arvotukseen ei ole normitusta. Taulukossa on nostettu esille kunkin vaikutustekijän merkittävimmät asiat tai erot.
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Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Luonnonympäristö
Luonto ja luonnon monimuotoisuus
0
Ei uusia vaikutuksia

-

-

-

muutos kasvipeitteettömäksi alueeksi, alue ei kuitenkaan luonnontilaltaan edustava, eikä
tuotannon käynnistämisellä ole luonnonsuojelullista
merkitystä

muutos kasvipeitteettömäksi alueeksi, alue ei kuitenkaan luonnontilaltaan edustava, eikä
tuotannon käynnistämisellä ole luonnonsuojelullista
merkitystä

muutos kasvipeitteettömäksi alueeksi, alue ei kuitenkaan luonnontilaltaan edustava, eikä
tuotannon käynnistämisellä ole luonnonsuojelullista
merkitystä

-

-

-

suolintujen elinympäristön muutos,
vaikutuksia mm.
EU:n lintudirektiivilajeihin, tosin alueen
linnustollinen arvo
kokonaisuudessaan
vähäinen

suolintujen elinympäristön muutos,
vaikutuksia mm.
EU:n lintudirektiivilajeihin, tosin alueen
linnustollinen arvo
kokonaisuudessaan
vähäinen

suolintujen elinympäristön muutos,
vaikutuksia mm.
EU:n lintudirektiivilajeihin, tosin alueen
linnustollinen arvo
kokonaisuudessaan
vähäinen

-

-

-

Linnustovaikutukset
0
Ei uusia vaikutuksia

vaikutus lähialueen
lintujen pesimärauhaan

vaikutus lähialueen
lintujen pesimärauhaan

vaikutus lähialueen
lintujen pesimärauhaan

Lähialueen suojelualueisiin kohdistuvat vaikutukset
0
Ei vaikutuksia

0
Ei vaikutuksia

0
Ei vaikutuksia

0
Ei vaikutuksia

Pohjavesivaikutukset
0
Ei vaikutuksia

0

0

0

Ei uusia vaikutuksia,
aiemmin tehdyt
sarkaojitukset ovat
jo vaikuttaneet
merkittävimmiltä
osin pohjaveden
tasoon ja laatuun

Ei uusia vaikutuksia,
aiemmin tehdyt
sarkaojitukset ovat
jo vaikuttaneet
merkittävimmiltä
osin pohjaveden
tasoon ja laatuun

Ei uusia vaikutuksia,
aiemmin tehdyt
sarkaojitukset ovat
jo vaikuttaneet
merkittävimmiltä
osin pohjaveden
tasoon ja laatuun
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Vaihtoehto
0

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Pintavesivaikutukset
0
Ei vaikutuksia

-

-

-

Vaikutukset pintavesien ravinne- ja
kiintoainepitoisuuksiin
pienet.

Vaikutukset pintavesien ravinne- ja
kiintoainepitoisuuksiin
pienet.

Vaikutukset pintavesien ravinne- ja
kiintoainepitoisuuksiin
pienet.

Ei merkittäviä vaikutuksia pintavesien
ekologiseen tilaan.

Ei merkittäviä vaikutuksia pintavesien
ekologiseen tilaan.

Ei merkittäviä vaikutuksia pintavesien
ekologiseen tilaan.

Vedenlaatuluokitus
tulee pysymään nykyisellään.

Vedenlaatuluokitus
tulee pysymään nykyisellään.

Vedenlaatuluokitus
tulee pysymään nykyisellään.

Kalastovaikutukset
0
Ei vaikutuksia

-

-

-

Vaikutukset kalastoon
ja kalastukseen ovat
vähäiset. Nykytilanne
on huono kalaston
rakenteen ja kalastuksen kannalta.

Vaikutukset kalastoon
ja kalastukseen ovat
vähäiset. Nykytilanne
on huono kalaston
rakenteen ja kalastuksen kannalta.

Vaikutukset kalastoon
ja kalastukseen ovat
vähäiset. Nykytilanne
on huono kalaston
rakenteen ja kalastuksen kannalta.

-

-

Muu vesieliöstövaikutus
0
Ei vaikutuksia

Vaikutukset eliöstön
rakenteeseen hyvin
vähäiset.
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Vaikutukset eliöstön
rakenteeseen hyvin
vähäiset.

Vaikutukset eliöstön
rakenteeseen hyvin
vähäiset.
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Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Elinolot, terveys ja viihtyvyys
Ilmastovaikutukset
0

-

-

-

Alueen päästö
noin 10 t CO2ekvivalenttia
vuodessa hehtaaria kohti,
päästömäärä
pysyy nykyisellä tasolla

Turvetuotantokentän
päästö ja aumojen
päästö on keskimäärin noin 20 t CO2ekvivalenttia hehtaarilta vuodessa

Turvetuotantokentän
päästö ja aumojen
päästö on keskimäärin noin 20 t CO2ekvivalenttia hehtaarilta vuodessa

Turvetuotantokentän
päästö ja aumojen
päästö on keskimäärin noin 20 t CO2ekvivalenttia hehtaarilta vuodessa

+

+

+

Turvekäytön loputtua alue valmistellaan ruokohelpipelloksi, joka sitoo
ilman hiilidioksidia ja
pienentää ilmastovaikutusta

Turvekäytön loputtua alue valmistellaan ruokohelpipelloksi, joka sitoo
ilman hiilidioksidia ja
pienentää ilmastovaikutusta

Turvekäytön loputtua alue valmistellaan ruokohelpipelloksi, joka sitoo
ilman hiilidioksidia ja
pienentää ilmastovaikutusta

-

-

-

Pölyvaikutukset
rajoittuvat tuotantoalueelle ja sen läheisyyteen

Pölyvaikutukset
rajoittuvat tuotantoalueelle ja sen läheisyyteen

Pölyvaikutukset
rajoittuvat tuotantoalueelle ja sen läheisyyteen

0

0

0

Pölyvaikutukset
0
Ei uusia vaikutuksia

Ei merkittävää vaikutusta lähiasutukselle

Ei merkittävää vaikutusta lähiasutukselle

Ei merkittävää vaikutusta lähiasutukselle

Meluvaikutukset
0
Ei uusia vaikutuksia

-

-

-

Meluvaikutukset
rajoittuvat tuotantoalueelle ja sen lähiympäristöön

Meluvaikutukset
rajoittuvat tuotantoalueelle ja sen lähiympäristöön

Meluvaikutukset
rajoittuvat tuotantoalueelle ja sen lähiympäristöön

0

0

0

Ei merkittävää vaikutusta lähiasutukselle, alueen luonnonhiljaisuus kuitenkin häviää
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Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Liikenteelliset vaikutukset
0
Ei uusia vaikutuksia

raskaan liikenteen
määrä kasvaa lämmityskaudella, vaikuttaa
liikenneturvallisuuteen

raskaan liikenteen
määrä kasvaa lämmityskaudella, vaikuttaa
liikenneturvallisuuteen

raskaan liikenteen
määrä kasvaa lämmityskaudella, vaikuttaa
liikenneturvallisuuteen

Yhdyskuntarakenne ja maisema
Maankäyttö, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja vaikutukset
0

-

-

-

Ei uusia vaikutuksia

Alue muuttuu turvetuotantoalueeksi, estää
muun käytön kuten
ulkoilun, ei ristiriitaa
kaavoitukseen

Alue muuttuu turvetuotantoalueeksi, estää
muun käytön kuten
ulkoilun, ei ristiriitaa
kaavoitukseen

Alue muuttuu turvetuotantoalueeksi, estää
muun käytön kuten
ulkoilun, ei ristiriitaa
kaavoitukseen

+

+

+

tukee VATin tavoitteita
ohjata tuotanto jo ojitetuille aluille

tukee VATin tavoitteita
ohjata tuotanto jo ojitetuille aluille

tukee VATin tavoitteita
ohjata tuotanto jo ojitetuille aluille

-

-

-

Maisema muuttuu tuotantoalueella ja sen
lähisyydellä, alue on
kuitenkin pääosin suojaisen metsän ympäröimä eikä muutos näy
kauaksi

Maisema muuttuu tuotantoalueella ja sen
lähisyydellä, alue on
kuitenkin pääosin suojaisen metsän ympäröimä eikä muutos näy
kauaksi

Maisema muuttuu tuotantoalueella ja sen
lähisyydellä, alue on
kuitenkin pääosin suojaisen metsän ympäröimä eikä muutos näy
kauaksi

0

0

0

Maisema ja kulttuuriympäristö
0
Ei muutoksia,
ainoastaan luontaista maisemamuutosta esim.
puuston kasvun
osalta

Ei vaikutusta Pärjänsuon kyläalueen kulttuuriympäristöllisille
arvoille
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Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen
Marjastus ja metsästys
0

-

-

-

Ei muutosta nykyiseen

Alueen käyttö
marjastusalueena
estyy. Tuotantoaikana myös metsästys alueella
estyy, muina
aikoina metsästys
on edelleen mahdollista. Eläinten
(esim. hirvi) osalta uusi ekologinen
estevaikutus

Alueen käyttö
marjastusalueena
estyy. Tuotantoaikana myös metsästys alueella
estyy, muina
aikoina metsästys
on edelleen mahdollista. Eläinten
(esim. hirvi) osalta uusi ekologinen
estevaikutus

Alueen käyttö
marjastusalueena
estyy. Tuotantoaikana myös metsästys alueella
estyy, muina
aikoina metsästys
on edelleen mahdollista. Eläinten
(esim. hirvi) osalta uusi ekologinen
estevaikutus

0

--

--

--

alue säilyy merkittävänä laidun- ja vasomaalueena

alue käyttö laidun- ja vasomaalueena osin estyy, porot hakeutuvat luontaisesti
alueelle

alue käyttö laidun- ja vasomaalueena osin estyy, porot hakeutuvat luontaisesti
alueelle

alue käyttö laidun- ja vasomaalueena osin estyy, porot hakeutuvat luontaisesti
alueelle

+

+

+

Porotalous

alueen tiestöä
voidaan hyödyntää poronhoidossa, myös ojien
luiskaukset muotoillaan myös
nykyojituksen
osalta

alueen tiestöä
voidaan hyödyntää poronhoidossa, myös ojien
luiskaukset muotoillaan myös
nykyojituksen
osalta

alueen tiestöä
voidaan hyödyntää poronhoidossa, myös ojien
luiskaukset muotoillaan myös
nykyojituksen
osalta

+

+

+

jälkikäytössä alue
palautuu takaisin
poroelinkeinon
käyttöön

jälkikäytössä alue
palautuu takaisin
poroelinkeinon
käyttöön

jälkikäytössä alue
palautuu takaisin
poroelinkeinon
käyttöön

++

++

Työllisyys ja yhteiskunnalliset vaikutukset
0
Ei uusia muutoksia
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++
Merkittävä työllisyysvaikutus

Merkittävä työllisyysvaikutus

Merkittävä työllisyysvaikutus

+

+

+

luo mahdollisuuksia muuhunkin
alueen kehitykseen tai elävöitymiseen

luo mahdollisuuksia muuhunkin
alueen kehitykseen tai elävöitymiseen

luo mahdollisuuksia muuhunkin
alueen kehitykseen tai elävöitymiseen
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Vaihtoehto 0

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
-

0
Ei uusia muutoksia

Rajoittaa osin
alueen käyttöä

Rajoittaa osin
alueen käyttöä

Rajoittaa osin
alueen käyttöä

-

-

-

Voi vaikuttaa
vähäisessä määrin
viihtyvyyteen ja
alueen arvostukseen

Voi vaikuttaa
vähäisessä määrin
viihtyvyyteen ja
alueen arvostukseen

Voi vaikuttaa
vähäisessä määrin
viihtyvyyteen ja
alueen arvostukseen

+

+

+

Lisää yleistä toimeliaisuutta

7.1

-

Lisää yleistä toimeliaisuutta

Lisää yleistä toimeliaisuutta

Valittu toteutusvaihtoehto

Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella kokonaisuutena pienimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat toteutusvaihtoehdosta VE2, joka siitä syystä
valittiin Ylä-Koirasuon turvetuotantohankkeen ensisijaiseksi toteutusvaihtoehdoksi. Vesienkäsittelymenetelmänä vaihtoehdossa VE2 on ympärivuotinen pintavalutus.

8.

Haitallisten vaikutusten vähentäminen

Suunnitellusta hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia on voitu jo ennakkoon vähentää huolellisella suunnittelulla. Maastotyövaiheessa on otettu
huomioon auma-alueiden sijainti esim. asutukseen ja läheisen pohjavesialueen sijainti. Samalla on selvitetty ympäristön suomat mahdollisuudet parhaan alueelle soveltuvan vesienpuhdistusjärjestelmän rakentamisen edellytykset. Tämän perusteella on tehty tarpeelliset maanhankinnat.
Kun tuotantokentät valmistellaan lopulliseen muotoonsa, kaivetaan ja kunnostetaan jo olevia avo-ojia siten, että uomaeroosiota ei synny eivätkä ojien
luiskat sorru. Tuotantoalueille tyypillisiä, ylivalumatilanteisiin liittyviä kuormitushuippuja purkuvesistössä estetään patoamalla valumavesi ojastoon. Virtaaman säätöön on kehitetty ja parhaillaan kehitetään uusia teknisiä ratkaisuja. Uusien vesiensuojelumenetelmien kehitystyötä seurataan ja selvitetään
mahdollisuuksia niiden käyttöönottoon hankealueilla.
Pintavalutuskenttien kuntoa (esim. oikovirtausten esiintyminen) seurataan
vuosittain ja korjataan todetut puutteet. Tarkastuksille sopivia ajankohtia
ovat lumen sulamisen jälkeen kevätvalunnan aika ja syksyllä tuotannon
päättymisen jälkeinen aika. Yleensäkin kaikkien vesiensuojelurakenteiden
säännöllinen kuntotarkastus, vikojen korjaus ja lietteiden poisto voivat merkittävästi pienentää vesistökuormitusta.
Pintavalutuskenttien jälkeen sijaitsevien metsäojien mahdollisimman vähäinen kaivu soiden kuntoonpanovaiheessa estää eroosion voimistumista ja
toisaalta alueille kehittynyt kasvillisuus sitoo kuivatus- ja valumavesien sisältämiä ravinteita. Eräänä mahdollisuutena vesistökuormituksen vähentämisessä voisivat olla laskuojien alaosiin tehtävät kaivukatkot. Tällöin valumavesi suodattuisi maakerroksen läpi ennen purkuveteen kulkeutumista. Samalla poistuisi kiintoainetta ja siihen sitoutunutta fosforia. Toimenpiteestä
aiheutuu ajoittaisia tulvia, joten esteenä voivat olla maanomistukselliset seikat.
Liikenneturvallisuutta voidaan lisätä mm. liittymiä ja näkemiä sekä teiden
geometriaa parantamalla.
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9.

Ehdotus seurantaohjelmaksi

Hankkeesta aiheutuvien päästöjen seurannasta tulee päättämään PohjoisSuomen aluehallintovirasto ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä.
Turvetuotannosta aiheutuu päästöjä lähinnä veteen ja jonkin verran myös
ilmaan. Ilmapäästöjä aiheutuu tuotantovaiheen aikana turvepölystä ja koneista sekä ajoneuvoista tuotantokenttien perustamisen, turpeen noston ja
poiskuljetuksen aikana. Myös koneista aiheutuvaa meluhaittaa voidaan kutsua päästöksi. Kuitenkin muiden kuin vesistöpäästöjen ympäristövaikutukset
ovat luonteeltaan selvästi ajallisesti rajoittuneempia ja niiden vaikutukset
voidaan jo ennakkoon melko luotettavasti kuvata. Siksi vakiintuneen käytännön mukaisesti turvetuotannon ympäristövaikutuksia on toiminnan alettua pääsääntöisesti seurattu vain purkuvesistössä.
Seuraavassa esitetään ehdotus hankkeen vesistövaikutusten tarkkailuohjelmaksi. Tarkennettu, eri alueiden erityispiirteet huomioon ottava ohjelma laaditaan ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Tällöin esitetään aluekohtaisesti havaintopaikkojen sijainti kartalla, näytteenottoajankohdat ja
tarkennetut menetelmäkuvaukset.
Tarkkailun avulla:
o selvitetään tuotannosta ja sen eri vaiheista aiheutuvien päästöjen määrää ja laatua
o seurataan kuivatus- ja valumavesien vaikutuksia purkuvesistön fysikaalis-kemialliseen laatuun ja rehevyystasoon
o tutkitaan kuivatus- ja valumavesien vaikutuksia purkuvesistön kalastoon
ja kalastukseen.
Vertailutietoina käytetään hankealueiden arvioiduilla vaikutusalueilla vallitsevaa nykytilaa. Toiminnan käynnistyessä vertailunäytteitä kerätään kuivatusja valumavesien johtamiskohtien yläpuolisilta osilta purkuvesiä.
Käyttötarkkailu
Toiminnan alkaessa Yläkoirasuon tuotantoalueella pidetään päiväkirjaa, johon merkitään säätiedot, ojien ja vesiensuojelurakenteiden rakentamis-,
kunnossapito- ja puhdistusajankohdat, viranomaisten tai muiden ympäristöasioihin vaikuttavien tahojen tarkastukset ja kaikki sellaiset tapahtumat,
joilla voi olla vaikutusta työmaalta lähtevään vesistökuormitukseen. Päiväkirjaan merkitään niin ikään toiminnan poikkeustilanteet sekä mahdolliset havaitut pöly- ja meluhaitat. Tietoja hyödynnetään viranomaisten kanssa tapahtuvassa asioiden hoidossa. Muistiinpanot säilytetään ja ne esitetään
aluehallintoviraston tai kunnan viranomaisille pyydettäessä.
Päästötarkkailu
Turvetuotannossa päästötarkkailu tarkoittaa yleensä vesipäästöjen tarkkailua. Alueen kuntoonpanon viimeistelyvaiheen ja tuotantovaiheen veden laadun tarkkailua varten Ylä-Koirasuolle laaditaan päästötarkkailuohjelma
hankkeen lupahakemuksen valmistelun yhteydessä. Tarkkailuohjelmassa
määritetään veden laadun tarkkailupisteet, näytteenottotiheys ja vesimäärän
mittaus, vesinäytteistä tehtävät määritykset sekä tarkkailun intensiivisyys.
Tarvittaessa tarkkaillaan myös vesiensuojelurakenteiden tehoa.
Maastotyöt tehdään tehtävään koulutetun, sertifioidun ympäristönäytteenottajan toimesta.
Vesistövaikutusten tarkkailu
Koska hankealueella lähellä sijaitsee muutakin samoja vesialueita kuormittavaa toimintaa, vesistötarkkailu hoidetaan yhteistarkkailuna. Tarkkailussa
voidaan erottaa veden laadun seuranta ja biologisten indikaattorien seuranta. Veden fysikaalis-kemiallinen laatu kuvastaa näytteenottohetkellä vallitsevaa hetkellistä tilannetta, kun taas biologiset indikaattorit ilmentävät vallitsevia olosuhteita ja siinä pitkälläkin aikavälillä tapahtuneita muutoksia. Muutokset eliöyhteisössä kuvastavat siten havaintopaikan keskimääräistä veden
laatua.
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Vesistövaikutusten tarkkailua varten laaditaan vaikutustarkkailuohjelma.
Vesistövaikutustarkkailussa seurataan hankealueen alapuolisen vesistön tilaa. Myös hankealueen yläpuoleisessa vesistössä on vertailupiste. Vaikutustarkkailua varten määritetään tarkkailupisteet, joita seurataan ohjelman mukaisesti. Vesistövaikutustarkkailu on yhteydessä päästötarkkailuun siten,
että hankkeen vaikutukset pystytään selvittämään. Ylä-Koirasuon tarkkailu
voidaan raportoida turvetuottajien yhteistarkkailun yhteydessä.
Ylä-Koirasuon kalastotarkkailu voidaan suorittaa osana yhteistarkkailua tai
tarvittaessa hankealueelle laaditaan oma kalataloudellinen tarkkailuohjelma,
jonka laadinnassa noudatetaan yhteistarkkailuohjelmasta ilmi käyviä periaatteita mm. tarkkailun määrän ja laadun osalta. Kalastotarkkailulla saadaan
tietoa kalastuksen laadusta ja laajuudesta, kala- ja rapusaaliista sekä mahdollisista kalastusta haittaavista tekijöistä, kuten pyydysten likaantumisesta
ja kalojen makuvirheistä.

10.

Epävarmuustekijät ja oletukset

Hankkeen suunnitteluun ja ympäristövaikutusten arviointiin vaikuttaa kaikki
se epävarmuus, joka liittyy käytettyyn tietoon ja menetelmiin.
Pohjavesialueeseen kohdistuvien vaikutusten tarkastelun yhteydessä ei ole
ollut käytössä tietoja pohjaveden nykyisestä korkeudesta tai laadusta. Käytössä olevat tiedot ovat olleet vuodelta 1980. Toisaalta suunniteltua hanketoimintaa ei tule itse pohjavesialueelle, tosin sivuaa sitä, mutta koska alue
on jo sarkaojitettu, on mahdolliset vaikutukset jo arvioitu kohdistuneet pohjaveden pinnan tasoon ja laatuun, eikä nämä jatkotoimet sitä enää merkittävästi muuta.
Vesistövaikutukset
Hankealueelta tuleva kiintoaine- ja ravinnekuorma ovat arvioita, joiden määrittämisessä on käytetty Pohjois- pohjanmaan turvetuotantoalueiden keskimääräisiä ominaiskuormituslukuja sekä valunta-arvoja. Alueelliset erot voivat olla suuria pienelläkin alueella, kuten esim. sadannan vaikutus kuormituksen määrään. Hankealueelta tulevien purkuvesien kiintoaineen ja ravinteiden sedimentoitumista ei ole huomioitu laskussa Kivarinjokeen. Tämä
tulee todellisuudessa vähentämään todellisia vesistövaikutuksia vastaanottavissa vesistöissä, koska hankealueelta tulevat purkuvedet ohjataan ensin
laskuojiin, joista sitten Kivarinjokeen ja edelleen Kivarinjärveen. Sedimentoitumista ehtii tapahtua ennen purkuvesien laskua Kivarinjokeen. Laskennassa käytetyt kuntoonpanovaiheen kuormitusarviot todennäköisesti yliarvioivat turvetuotannosta aiheutuvaa kuormitusta, koska alue on jo pääosin
sarkaojitettu ja siten tyhjenemisvaiheen valunta on jo tapahtunut.
Luontovaikutusten osalta on käytössä ollut vuonna 2002 laaditut selvitykset.
Selvityksiä ei ole tämän työn aikana päivitetty, mutta selvitykset on katsottu
tässä vaiheessa olevan riittävän tasokkaita, eikä yhteysviranomainen ole
viitannut ohjelmasta saadussa lausunnossaan näiden päivittämistarpeeseen.
Työn aikana ei ole ollut käytössä tietoja tuotantoalueen ympäröivän alueen
mahdollisesta linnustollisesta arvosta. Tarvittaessa ympäristölupavaiheessa
tulee tehdä selvitysten päivittäminen ja tarkistaa linnustovaikutuksien merkitystä lähialueella mahdollisesti pesiville linnuille.
Työn aikana ei ole laadittu erikseen maastomalliin perustuvia melu- tai pölymallinnuksia, koska tuotantoalue on kaukana asutuksesta ja on katsottu
että riittävän luotettavaa tietoa on jo saatavissa muista hankkeista ja etenkin kun vaikutuksia on arvioitu tietoihin jossa maasto-olosuhteet oletetaan
avoimeksi. Tuotantoalueen ympärillä on pääosin metsämaata joka vaikuttaa
alentavasti pöly- ja meluarvoihin.
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