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TOIMINTA JA SEN SIJAINTI
Hankealue sijaitsee Virtain kaupungissa Virtain kaupungin ja Kurun
kunnan rajalla. Pihtineva on kunnostusojitettu ja turvetuotanto alkanut vuonna 1996. Tuotantokelpoinen pinta-ala on 79 ha.
HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO
Vapo Oy on 31.12.2004 Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon saapuneella ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella pyytänyt
ympäristölupaa Pihtinevan jo toiminnassa olevan turvetuotantoalueen toiminnalle.
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentti
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 7d)-kohta
LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 5c)-kohta
TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT
Hämeen ympäristökeskus oli RHM Turve Oy:n tekemien ennakkoilmoitusten johdosta 13.2.1996 ja 21.2.1997 todennut, että turvetuotanto ei edellyttänyt vesilain mukaista lupaa, mikäli toiminnassa noudatettiin vesilain säännösten lisäksi ympäristökeskuksen edellyttämiä ehtoja. Pirkanmaan ympäristökeskus oli 24.4.2002 velvoittanut
RHM-Turve Oy:n hakemaan Pihtinevan turvetuotantoalueen toiminnalle ympäristöluvan Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta vuoden
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2002 loppuun mennessä. Tuotantoalueen omistuksen siirtyessä Vapo Oy:lle ympäristökeskus oli 6.2.2004 myöntänyt velvoitteelle lisäaikaa 31.12.2004 saakka.
ALUEEN OMISTUS- JA KAAVOITUSTILANNE
Aiemmin RHM-Turve Oy omisti Pihtinevan turvetuotantoalueen, mutta 4.2.2004 alue siirtyi Vapo Oy:n käyttöön. Turvetuotantoalue on
vuokrattu UPM Kymmene Oy:ltä 21.12.2026 saakka.
Voimassaolevassa Pirkanmaan 3. seutukaavassa hankealue on
merkitty maa-ainesten ottoalueeksi.
TUOTANTOALUE JA SEN YMPÄRISTÖ
Tuotantoalueen nykytila
Pihtinevan suon kunnostusojitukset on tehty ja tuotanto aloitettu
vuonna 1996.
Asutus ja maankäyttö
Tuotantoalue on kauttaaltaan metsän tai metsäojitetun suoalueen
ympäröimää. Lähimmät vakituiset asunnot sijaitsevat noin 1,5 km:n
etäisyydellä tuotantoalueen reunoista.
Suojelukohteet ja pohjavesialueet
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole suojeltuja Natura
2000 –ohjelmaan kuuluvia alueita tai muita suojelualueita. Lähimmät
suojelualueet ovat lähimmillään noin 500 m:n etäisyydellä tuotantoalueen kaakkoispuolella sijaitseva paikallisesti tärkeä Pihtiharjunmaan harjualue ja tuotantoalueen lounaispuolella noin 1,6 km:n etäisyydellä
sijaitseva
yksityinen
luonnontilainen
Pahkalammin/Pahkalähteen suojelualue.
Pihtinevan tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan osaksi Koroluomaan, joka on osa Natura 2000 –verkostoon kuuluvaa NärhinevaKoroluoman soidensuojelualuetta (FI0355007). Suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja metsälaki. Alueella esiintyy lintudirektiivin liitteen I linnuista kapustarinta, kurki, liro, palokärki ja pyy.
Lisäksi alueella esiintyy Etelä-Suomessa harvinainen riekko. Koroluoma on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi pienvedeksi.
Hankealueen lähiympäristössä ei ole valtakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä pohjavesimuodostumia. Lähin pohjavesialue on
hankealueen koillispuolella noin 4,5 km:n etäisyydellä sijaitseva Pirttikylän pohjavesialue. Alueen ympäristön kaivoja ei ole kartoitettu.
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Vesistön tila ja käyttö
Pihtinevan tuotantoalueelta laskuojan 1 kautta (58,5 ha) kuivatusvedet johdetaan Isonevalle. Isonevalta vesistö jatkuu Kytöojan kautta
Luomanojaan ja edelleen Havanganjärveen, mutta vesistökuormitusta Isonevalta eteenpäin ei pääse. Laskuojan 2 kautta (20,5 ha) kuivatusvedet johdetaan Röhisevänluoman, Koroluoman, Korolammen
ja Kurjenjoen kautta edelleen Kurjenjärveen.
Kurjenjärven suunnan vesistöjen keskiylivirtaama (MHQ), keskivirtaama (MQ) ja keskialivirtaama (MNQ) ovat seuraavat:
Valuma-alue

Pinta-ala)
(km2)

MHQ
(m3/s)

MQ
(m3/s)

MNQ
(m3/s)

Koroluoma,
suojelualue

10,4

0,5

0,10

0,02

Korolampi

13,3

0,6

0,13

0,03

Koroluoma

35,5

1,6

0,34

0,07

4,8

1,01

0,21

Kurjenjärvi. luusua 106,3

Koroluoma ja Korolampi
Osa Koroluomasta on mukana Närhineva-Koroluoma luonnonsuojelualueessa ja Koroluoman ilmoitetaan olevan valtakunnallisesti merkittävä pienvesi. Koroluoman veden laadusta on saatavilla niukasti
tietoa. Ainoa vesinäyte on otettu syksyllä 1996. Tuolloin puron vesi
oli lievästi sameaa, erittäin hapanta ja erittäin voimakkaasti humuksista. Veden kokonaisfosforipitoisuus oli korkea ja luonnontilaan verrattuna moninkertaiseksi kohonnut. Myös typpitaso oli kohonnut. Koroluoman veden laatu ei ole ennen turvetuotannon aloittamista ollut
luonnontilassa, sillä lähes koko puron valuma-alue on luonnonsuojelualuetta lukuun ottamatta metsäojitettu. Koroluoman veden yleislaatu on välttävä.
Korolampi on Koroluomassa oleva lampimainen muodostelma.
Lammen rannalla sijaitsee kaksi vapaa-ajan asuntoa. Läpivirtaus
lammessa lienee voimakasta ja veden viipymä lammessa jää lyhyeksi. Veden laatu vaihtelee Koroluoman veden laadun mukaisesti.
Korolammesta ei ole saatavilla vedenlaatutietoa.
Koroluoman kalastosta tai kalastuksesta ei ole tutkittua tietoa. Veden
happamuuden johdosta Koroluomassa ei todennäköisesti esiinny arvokkaita purotaimenpopulaatioita tai rapuja. Koroluoman valumaalueen luonteesta ja pienestä koosta johtuen purossa ei todennäköisesti esiinny lainkaan ympäri vuoden viihtyviä kaloja, mutta keväällä
ja kesällä kaloja saattaa nousta puroon alapuoleisesta Kurjenjärvestä.
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Kurjenjärvi
Kurjenjärven uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2003. Kurjenjärvi ei kerrostu mataluutensa takia ja happitilanne oli hyvä läpi
vuoden talveen 2002–2003, jolloin Kurjenjärvi meni hapettomaksi ja
aiheutui kalakuolemia. Myös veden fosforipitoisuustaso kaksinkertaistui alkuvuonna 2003 hapettomuuden aiheuttaman sisäisen kuormituksen seurauksena.
Kurjenjärvi on erittäin rehevöitynyt vesistö. Veden ruskea väri johtuu
soilta tulevista humushuuhtoutumista, minkä vuoksi vesi on hapanta.
Kesällä levätuotanto kohottaa kuitenkin jonkin verran veden pH:ta
talviaikaan verrattuna. Kurjenjärven tila kuuluu laatuluokkaan tyydyttävä, mutta on lähellä laatuluokkaa välttävä.
Kurjenjärveen on istutettu vuonna 1996 2-vuotiasta karppia. Veden
alhainen pH, järven mataluus ja ajoittain heikko happitilanne rajoittavat kalojen ja rapujen menestymistä alueella. Rehevöityminen haittaa eniten lohikaloja ja madetta, mutta särkikalat hyötyvät siitä. Kurjenjärven kalastosta ei ole tutkittua tietoa, sillä vastauksia vuonna
1994 suoritettuun kalastustiedusteluun ei saatu. Kalastus järvellä
lienee vähäistä ja rajoittunee satunnaiseen vapa- ja katiskapyyntiin.
Verkkopyynti järvellä ei onnistu järven mataluuden ja runsaan vesikasvillisuuden johdosta.
TURVETUOTANTO
Tuotantoalue jakaantuu kahteen lohkoon. Lohkon 1 pinta-ala on 71,5
ha ja lohkon 2 pinta-ala on 7,5 ha.
Pihtinevan turvetuotantoalueella tuotetaan pääasiassa jyrsinpolttoturvetta, mutta myös ympäristöturvetta kasvu- ja kuiviketurpeeksi.
Tuotantomenetelmänä on mekaaninen kokoojavaunumenetelmä ja
imuvaunumenetelmä. Myös palaturpeen tuotanto on mahdollista.
Touko-syyskuussa on noin 30–50 tuotantopäivää. Vuotuinen tuotantomäärä Pihtinevan tuotantoalueella on noin 41 000 m³. Jäljellä oleva turvemäärä on noin 700 000 m³. Turpeen kuormaus ja toimitus
ajoittuu pääosin talvikuukausille ja toimitus kestää noin 1–2 viikkoa.
Energiaturve toimitetaan pääosin UPM Jämsänjokilaakson paperitehtaiden ja Mäntän Energian voimalaitoksille. Ympäristöturpeet toimitetaan lähiseudun maatiloille.
Vuokratut suoalueet palautetaan maanomistajalle (UPM-Kymmene
Oy) kuivatukseltaan metsätalouskäyttöön soveltuvassa kunnossa.
Tuotannon päätyttyä kuivatusojia voidaan tarvittaessa syventää
maanomistajan kanssa sovittavalla tavalla. Jälkikäyttömuodon valintaan vaikuttaa tuotannon lopettamisen aikainen maankäytön tarve.
Jälkikäyttövaihe koetaan turvetuotantosuon elinkaaren myönteisenä
vaiheena, koska tuotannollisen toiminnan haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät tai loppuvat kokonaan. Jälkikäyttövaiheessa alueen virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja se alkaa sulautua
ympäröivään maisemaan. Hakijalla ei tässä vaiheessa ole tarkkaa
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suunnitelmaa tulevaisuudessa tuotannosta poistuneilla alueilla tehtävistä toimenpiteistä. Suunnitelma esitetään Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen toimenpiteisiin
ryhtymistä.
YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN
Kuivatusvesien käsittely
Kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat sarkaojien lietetaskut, sarkaojapidättimet ja laskeutusaltaat. Hakija on esittänyt tuotantoalueen kuivatusvesien käsittelyn tehostamista laskeutusaltaisiin rakennettavilla
virtaamansäätöpadoilla. Lisäksi Pihtinevan laskeutusaltaan 1 yläpuolisiin kokoojaojiin rakennetaan kaksi virtaamansäätöpatoa ennen laskeutusallasta.
Laskuojan 1 kuivatusvedet 58,5 ha:n tuotantoalueelta johdetaan allaskäsittelyn jälkeen pintavaluntana ojittamattomalle Isonevan
avosuolle ympärivuotisesti. Vapo Oy on vuokrannut Isonevan alueen
UPM-Kymmene Oy:ltä vuoden 2026 loppuun saakka. Isonevan alueen pinta-ala on noin 97 ha. Valuntamatka imeytyskohdasta suon
eteläosassa vedet kokoaviin ojiin on lähes kilometri. Pihtinevalta tuleva kiintoaineskuormitus sitoutuu Isonevaan. Lisäksi suohon pidättyy fosforia kiintoaineen mukana ja kesäaikana suossa tapahtuu typen denitrifikaatiota ilmaan. Pihtinevan tuotantoalueen vesistövaikutus ei käytännössä ulotu Pihtinevaa pidemmälle.
Laskuojan 2 kuivatussyvyys on korkeustasolla noin +180 m ja laskuojan 1 (laskuoja Isonevalle) noin +181 m. Vesien johtaminen luontaisella valunnalla laskuojasta 2 laskuojaan 1 ei ole mahdollista.
Pumppaamon rakentaminen alueelle maksaa noin 50 000 €, joka on
20,5 ha:n tuotantoalueelle hakijan mukaan kohtuutonta. Laskeutusaltaan 2 patolaitteeksi asennetaan virtaamansäätöpato. Hakijan
mukaan virtaamansäätö vastaa laskuojan 2 kulkevien kuivatusvesien osalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.
Päästöt vesistöön
Pihtinevan tuotantoalueelta lähtevän veden laatu vuosina 1996 2002 on ollut keskimäärin seuraava:
pH
Laskuoja 1
Laskuoja 2

5,6
5,4

Kiintoaine
(mg/l)
7
11

Kok.N
(µg/l)
2 400
3 500

Kok.P
(µg/l)
76
130

CODMn
(mg/l)
63
100
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Pihtinevan tuotantoalueen vuosittainen vesistökuormitus suunniteltujen vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen on arvioitu
seuraavaksi (netto ensin, brutto sulkeissa):

Laskuoja 1
Laskuoja 2

Kiintoaine (kg)

Kok.N (kg)

Kok.P (kg)

850 (1 200)
650 (930)

290 (4 000)
120 (160)

7,8 (12)
2,7 (4,1)

Kurjenjärven valuma-alueeseen kuuluu myös osa Aitonevan turvetuotantoalueesta. Alue on kuitenkin jo 1990-luvulla jäänyt pois tuotannosta ja kasvittunut. Kurjenjärven suuntaan laskee myös entinen
RHM-Turve Oy:n Keisarinnevan tuotantoalue (30,0 ha), joka nykyisin
on Vapo Oy:n hallussa. Lisäksi Koroluoman alajuoksulla sijaitsee peruskartan mukaan pieni yksityinen turvetuotantoalue. Järven valumaalueella sijaitsee Kihniön suljettu kaatopaikka, mutta merkittävää vesistökuormitusta kaatopaikalta ei ole havaittu tulevan. Hajakuormitusta järveen tulee haja- ja loma-asutuksesta ja valuma-alueen runsaista metsäojituksista. Isoneva sijaitsee Havanganjärven valumaalueella, jolla ei ole Pihtinevan tuotantoalueen lisäksi muita pistemäisiä kuormittajia.
Pöly, melu ja liikenne
Turvetuotannon pölyhaitat liittyvät pääasiassa energiakäyttöön tarkoitetun jyrsinturpeen tuotantoon ja ajoittuvat tuotantokaudelle. Pölyävyys vaihtelee eri työvaiheissa. Aumaus ja lastaus ovat pölyäviä
työvaiheita, joista aiheutuvia pölypäästöjä voidaan parhaiten vähentää sijoittamalla aumat suojaisiin paikkoihin ja mahdollisimman kauas asutuksesta. Hyvin maatunut turvelaatu, auma-alueen läheisyys
ja paikan avoimuus lisäävät pölyhaitan todennäköisyyttä. Vastaavasti vähän maatunut turve, tuotantokentän suojainen sijainti ja tiheä
reunapuusto vähentävät haitan esiintymistä. Pölyisimpinä aikoina
turvepöly voi yksin aiheuttaa vanhan viihtyvyyshaittarajan
(10 g/m2/kk) ylittäviä laskeumia vielä noin 100 metrin etäisyydellä
tuotantoalueen reunasta. Yli 100 metrin etäisyydellä haitan esiintyminen riippuu taustalaskeuman suuruudesta siten, että noin 300
metrin etäisyydelle asti turvepöly voi yksinään muodostaa yli puolet
haittaa aiheuttavasta pölymäärästä. Mikäli haitta-arvo ylittyy sitä
kauempana, luonnollisen taustalaskeuman osuus on todennäköisesti
dominoivampi. Voimakkaimmilla tuulilla (yli 10 m/s) tuotanto keskeytetään. Yli 1 000 metrin päässä tuotantoalueesta turvepöly ei enää
sanottavasti lisää laskeumaa.
Turvetuotannon aiheuttama melu muodostuu erilaisten koneiden
synnyttämästä melusta sekä turpeen lastauksesta ja kuljetuksesta
aiheutuvasta melusta. Viimeksi mainittu vastaa liikennemelua. Turvetuotannon aiheuttama meluhaitta on yleensä paikallinen ja sen
esiintymiseen kiinnitetään erityisesti huomiota asutuksen läheisyydessä. Lähellä vesistöjä sijaitsevilta tuotantokentiltä melu voi kantautua veden päällä kauemmas kuin edetessään maan pintaa pitkin.
Tuotantoalueille ja niiden ympärille pyritään mahdollisuuksien mu-
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kaan jättämään esim. kasvillisuuden muodostamia suojavyöhykkeitä,
jotka vaimentavat sekä pölyn että melun leviämistä.
Liikennöinti turvetuotantoalueelle tapahtuu Pihtinevan pohjoisosasta
lähimmillään noin 1,4 km:n etäisyydellä kulkevan Vaskuu-Niskos –
tien (3352) kautta.
Vuosittainen tuotantomäärä tulee olemaan Pihtinevan tuotantoalueella noin 39 500 m3/a, minkä kuljettaminen edellyttää noin 330 rekkakuormaa.
Energiaturvetta toimitetaan pääasiassa lämmityskaudella lokahuhtikuussa. Käytännössä suon kaikki energiaturpeet ajetaan voimalaitoksille yhdessä tai kahdessa jaksossa. Mikäli koko tuotanto ajetaan lämpövoimalaitoksille peräjälkeen, koko polttoturvemäärän
ajaminen vaatii 20 rekan päivävauhdilla yli kahden viikon tai 10 rekan päivävauhdilla noin kuukauden toimitusjaksoa. Ympäristöturpeita toimitetaan ympäri vuoden tilausten mukaan.
Työkoneet on sijoitettu työmaalle pääosin ympäri vuoden. Kunnostus- ja ympäristönsuojelutoiminnassa käytettäviä koneita tuodaan
työmaalle keskimäärin 2-3 kertaa tuotantokauden aikana. Lisäksi
turpeennostokaudella on kevyttä liikennettä ja jossakin määrin muuta raskasta liikennettä.
Varastointi ja jätteet
Kukin urakoitsija säilyttää polttoaineitaan irrallisissa ja siirrettävissä
farmarisäiliöissä niille työmaan varikkoalueilla osoitetussa paikoissa,
jotka on valittu siten, että aineet eivät pääse leviämään vesistöön tai
vahinkotapauksissa pohjaveteen. Farmarisäiliöiden keskimääräinen
koko on 3000 - 5000 litraa. Tuotantoalueella eri varastoissa samanaikaisesti säilytettävän polttoaineen määrä on enintään 15 000 litraa.
Määräykset eivät siten vaadi öljysäiliöiden säilyttämistä suojavallitilassa. Polttoainesäiliöitä täydennetään tuotantokauden aikana kulutuksen mukaan.
Tuotannossa käytetään vuosittain polttoainetta 36 000 l, öljyä 240 l
ja vaselliinia 51 kg. Tuotannossa syntyy jäteöljyjä 240 l, kiinteää öljyjätettä 40 kg, maaleja ja liuottimia 0,4 kg, akkuja 12 kg, talousjätettä
1,2 m3, rautaromua 160 kg ja aumamuovia 2 100 kg.
Urakoitsijat toimittavat jäteöljyn, muut ongelmajätteet ja sekajätteen
erityisille jätteiden keruupaikoille asianmukaisiin säiliöihin, joista paikallinen jäteyrittäjä toimittaa ne kaatopaikalle. Jäteöljyn ja ongelmajätteiden keruun hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj, joka toimittaa jätteet
edelleen Ekokem Oy:lle. Metalliromu myydään romuraudan välittäjälle kierrätykseen. Aumamuovit kerätään ja varastoidaan tuotantoalueella niille osoitetuilla varastoalueilla. Varastoitu muovi paalataan ja
hyödynnetään myöhemmin energiana tai kierrättämällä.
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TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA YMPÄRISTÖRISKIT
Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin
Koroluoman yläjuoksulla harjoitettava turvetuotanto ei oleellisesti
vaikuta Koroluoman hydrologiaan, sillä tuotantoalueen valumaalueosuus on pieni ja vanhojen turvetuotantoalueiden valumat ja virtaamat poikkeavat vain vähän luonnontilaisten suoalueiden hydrologiasta. Tällä perusteella Pihtinevalla harjoitettava turvetuotantoa ei
vaikuta Koroluoman tulviin ja edelleen tulvaniittyjen säilymiseen. Pihtinevalla harjoitettava turvetuotantoa ei myöskään vaikuta veden
pinnankorkeuksiin Närhinevan soidensuojelualueella. Soiden vesitaseen säilyminen luonnonmukaisena on perusedellytys suoalueiden
biotooppien säilymiselle. Laskennallisen tarkastelun mukaan turvetuotannon aiheuttamat kiintoaine- ja ravinnepitoisuusnousut ovat vähäisiä.
Näillä perusteilla Pihtinevan turvetuotantoalueen kuivatusvesillä ei ole
oleellista vaikutusta Koroluoman hydrologiaan tai veden laatuun. Näin
ollen kuivatusvesillä ei myöskään voi olla merkittävää vaikutusta Koroluomassa esiintyvään vesikasvillisuuteen tai eläimistöön. Soidensuojelualueen vesitaseeseen Pihtinevan kuivattaminen ei vaikuta. Lintujen
osalta voidaan todeta, että hankkeen aiheuttamat vaikutukset Koroluoman hydrologiaan, veden laatuun ja sitä kautta alueen ekologiseen
tilaan ovat siksi vähäistä, ettei niillä ole vaikutusta alueen sisältödokumentissa mainittujen liitteen I mukaisten lintulajien esiintymiseen.
Vaikutus maankäyttöön ja elinkeinoihin
Koska hankekohde on jo toiminnassa oleva tuotantoalue, sen käyttö
ei aiheuta enää uusia muutoksia maisemaan. Aikanaan tuotannosta
poistuneiden alueiden metsittäminen tulee muuttamaan maisemakuvaa nykyistä luonnonmukaisemmaksi.
Turvetuotannon harjoittaminen jo olemassa olevalla alueella ei muuta alueen olosuhteita myöskään marjastusta tai metsästystä ajatellen. Myös alueen eläimistö ja linnusto ovat jo ehtineet muotoutua nykyisilleen. Mahdolliset muutokset esim. suolinnuston osalta ovat tapahtuneet jo hankesuota käyttöön otettaessa eli kenttien kuntoonpanovaiheessa, jolloin biotoopit ovat muotoutuneet nykyiselleen.
Toiminta ei vaikeuta alueen paikallista elinkeinotoimintaa, joka perustunee suurelta osin maa- ja metsätalouteen. Turvetuotanto työllistää paikallisesti urakoitsijoita, mikä harvaan asutuilla seuduilla on erityisen tärkeää.
Hankekohteen välitön työllisyysvaikutus on noin 5 htv ja välillinen
työllisyysvaikutus noin 6 htv eli yhteensä noin 11 htv. Välittömiä työpaikkoja syntyy pääasiassa turveurakoinnissa ja kuljetuksissa ja välillisiä työpaikkoja voimalaitoksissa, laitevalmistuksessa ja laitehuollossa, tutkimuksessa, konsulttipalveluissa ja hallinnossa.
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Vaikutus pintavesiin ja niiden käyttöön
Pihtinevan laskuojan 1 kautta tulevat kuivatusvedet johdetaan 100
ha:n laajuiselle Isonevan suoalueelle, jolloin osa vesistä haihtuu, osa
imeytyy suohon ja osa saattaa mennä hitaana pintavaluntana sen
läpi. Isonevalta vedet poistuvat Kytöojassa, joka yhtyy Havanganjärveen laskevaan Luomaojaan.
Laskuojan 2 kautta kulkevat kuivatusvedet virtaavat noin 10 km metsäojia ja osittain luonnonsuojelualueella ja osittain umpeenkasvanutta Koronluomaa pitkin Korolampeen ja edelleen noin 10 km Kurjenjärveen. Pihtinevan tuotantoalueen osuus Koronlammen valumaalueesta on 1,5 % ja Kurjenjärven valuma-alueesta 0,2 %. Pihtinevan tuotantoalueen kuivatusvesien tämänhetkinen keskimääräinen
vaikutus Koronlammen ainepitoisuuksiin on laskennallisesti kiintoaineen osalta 0,2 mg/l, kokonaistypen osalta 35 µg/l ja kokonaisfosforin osalta 1 µg/l ja vastaavat luvut Kurjenjärvessä ovat kiintoaineen
osalta 0 mg/l, kokonaistypen osalta 4 µg/l ja kokonaisfosforin osalta
0 µg/l. Tuotantoalueen vaikutukset alapuolisessa vesistössä jäävät
hakijan mukaan erittäin vähäisiksi.
Vaikutus kalatalouteen
Hankekohteen alapuolella ei ole suoritettu kalataloudellista tarkkailua. Hankekohteen alapuoliset vesistöt ovat pääosin happamia humusvesiä, joiden kalataloudellinen merkitys on vähäinen. Pienten
valuma-alueosuuksien johdosta hankkeen kalataloudelliset vaikutukset jäänevät vähäisiksi.
Vaikutus pohjaveteen ja sen käyttöön
Hankekohde ei sijaitse pohjavesialueella tai pohjavesialueen läheisyydessä. Turvetuotantoalueen läheisyydessä ei myöskään sijaitse
kiinteistöjä, joiden kaivoveden pinnankorkeuksiin tai veden laatuun
turvetuotannolla saattaisi olla vaikutusta.
Pölyn, melun ja liikenteen vaikutukset
Alle 500 metrin etäisyydellä tuotantoalueen reunasta ei esiinny asuttuja kiinteistöjä. Lisäksi tuotantoaluetta suojaa joka puolelta tiheä
metsävyöhyke. Pitkien etäisyyksien ja suojaavan metsävyöhykkeen
vuoksi pölyhaittoja ei voida katsoa asutukselle syntyvän.
Turvetuotantoaluetta lähinnä olevat vesistöt ovat hyvin pienialaisia
suolampia/suojärviä, joiden ympärillä tai lähistöllä ei ole asutusta tai
tiestöä. Lähimpiin merkittäviin vesistökohteisiin, Isoon Mustajärveen,
Ylä-Havankaan, Kalliojärveen ja Salmi-Ruokkeeseen on turvetuotantoalueelta etäisyyttä yli 500 metriä. Näillä etäisyyksillä näkyvää turvepölyä ei enää esiinny eikä turvetuotannon pöly aiheuttane pölylauttoja vesistöjen pinnalla.
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Peltoalueita turvetuotantoalueiden läheisyydessä ei esiinny. Turvepöly saattaa myös tahrata hyödynnettäviä luonnonmarjoja (hilla, karpalo, mustikka, puolukka) ja sieniä, mutta kuten muunkin kasvillisuuden kohdalla, vaikutus on väliaikainen ja lähinnä esteettinen. Marjastukseen ja sienestykseen soveltuvia alueita tuotantoalueiden ympäristössä on runsaasti. Hankkeesta mahdollisesti aiheutuvalla pölyn
kulkeutumisella ympäröivälle metsämaalle ei voida arvioida olevan
merkittävää haitallista vaikutusta.
Kaikkein meluisimpien työvaiheiden (kentän kunnostustoimet, palaturpeen keräys) aikana päiväajan 55 dB:n ohjearvo voi ylittyä 200300 m:n etäisyydellä ja yöajan 50 dB:n ohjearvo noin 500 m:n etäisyydellä tuotantokentän reunasta. Ohjearvojen ylittyminen voidaan
estää kehittämällä työkoneita vähemmän meluaviksi sekä jaksottamalla töitä pidemmälle ajalle.
Valituksia pölystä tai melusta ei ole tullut.
Talven toimitusaikana turvetuotantoalueelle kulkeva raskas liikenne
tai turpeen lastauksesta johtuva kaivinkonemelu ei poikkea metsäisille seuduille normaalista traktoreiden ja tukkirekkojen aiheuttamasta liikennemelusta. Tuotantoalueelta yleiselle maantielle johtavan
kuljetusreitin varrella sijaitsee ainoastaan yksi kiinteistö, joka sekään
ei sijaitse aivan tien vieressä. Lastausalueiden lähituntumassa ei sijaitse asuinrakennuksia.
Ympäristöriskit
Tuotantoalueella on tarvittava alkusammutuskalusto ja ensiapuvälineistö sekä toiminta- ja ensiapuohjeet onnettomuustilanteiden varalle. Palosuojelu- ja jätesuojelusuunnitelma on päivitetty vuonna
2004. Tuotantoalueelle on nimetty palo- ja pelastusorganisaatio, joka
vastaa mahdollisen tulipalon alkusammutuksesta ja muiden hätätilanteiden hoitamisesta. Työmaan henkilöstön valmiuksia toimia hätätilanteissa ylläpidetään jatkuvasti tuotannonohjaus-, paloturvallisuusja ensiapukoulutusten sekä toimintaharjoitusten avulla. Paloviranomaisille toimitetaan vuosittain päivitetty paloturvallisuussuunnitelma. Paloviranomaiset tekevät tarvittaessa arviointi- ja tutustumiskäyntejä työmaalla ja hyväksyvät työmaan palosuojeluvalmiuden.
Ympäristöviranomaiset tarkastavat oman harkintansa mukaan työmaan ympäristönhoidon tasoa sekä vesiensuojelurakenteita ja antavat tarkastuksiin liittyen ohjeita ja velvoitteita. Hätätilanteissa noudatetaan laatujärjestelmän mukaisia työohjeita ja ympäristöohjeita.
Hankekohteen turvetuotantoalueelle otetaan ympäristövahinkovakuutuslaissa tarkoitettu ympäristövakuutus.
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TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU
Hämeen ympäristökeskus oli RHM-Turve Oy:n 13.2.1996 ja
21.2.1997 tekemien ennakkoilmoitusten johdosta edellyttänyt, että
RHM-Turve Oy seuraa turvetuotantoalueen vesistökuormitusta ja
alapuolisessa vesistössä tapahtuvia vedenlaatuvaikutuksia. Tarkkailuraportti tuli toimittaa vuosittain ympäristökeskukselle ja Virtain kaupungin ympäristölautakunnalle.
Ympäristökeskuksen antamaa kuormitus- ja vesistötarkkailuvelvoitetta ei ole noudatettu, sillä kuormitustarkkailupisteistä on vain hajanaisia näytteitä, eikä vesistötarkkailua ole suoritettu lainkaan RHMTurve Oy:n hallinta-aikana. Turvetuotantoalueet siirtyivät Vapo Oy:n
hallintaan vasta vuoden 2004 puolella, eikä kuormitus- ja vesistötarkkailuasioita ole vielä vuonna 2004 ehditty järjestää.
Käyttö- ja päästötarkkailu
Hakija on tehnyt esityksen käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaksi.
Vaikutustarkkailu
Hakijan mukaan Pihtinevan tuotantoalueen vaikutusalueen vesistöissä vesistötarkkailu ei ole tarpeen.
Kalataloudellinen tarkkailu ei ole hakijan mukaan tarpeen. Hakija on
esittänyt, että perustiedot purkuvesistöjen kalataloudesta selvitetään
kertaluonteisesti seuraavalla lupakaudella ennen uuden ympäristölupahakemuksen jättämistä. Hakijan mukaan myöskään pohjavesitarkkailu tai pölyn ja melun tarkkailu ei ole tarpeen.
HAITAT JA VAHINGOT
Hakijan mukaan hankkeesta ei tule aiheutumaan korvattavaa tai
kompensoitavaa kalataloudellista haittaa eikä muutakaan haittaa.
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Ympäristölupavirasto on ympäristönsuojelulain 38 §:ssä säädetyllä
tavalla kuuluttamalla asiasta ympäristölupavirastossa sekä Virtain
kaupungissa ja Kurun kunnassa varannut asianosaisille tilaisuuden
muistutusten ja muille kuin asianosaisille mielipiteiden esittämiseen
hakemuksen johdosta 22.9. – 24.10.2005 välisenä aikana. Ympäristölupavirasto on 15.9.2005 pyytänyt ympäristönsuojelulain 36 §:ssä
säädetyllä tavalla lausunnot Pirkanmaan ympäristökeskukselta, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselta, Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta, Kurun kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Virtain kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä
Virtain kaupungilta ja Kurun kunnalta.
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Lausunnot
1) Pirkanmaan ympäristökeskus on todennut, ettei hanke vaaranna niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi Närhineva-Koroluoma on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Muutoinkaan luontoarvojen osalta
ei ole huomautettavaa, koska alueet on jo aiemmin otettu turvetuotantoon. Ympäristökeskus on todennut, että vahvistettavana olevassa Pirkanmaan 1. maakuntaehdotuksessa hankealuetta ei ole merkitty erilliseksi turpeenottoalueeksi. Myöskään pohjaveden suojelun
osalta hankkeesta ei ole huomautettavaa.
Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa esitetyistä vesiensuojelurakenteista etenkin kun otetaan huomioon jo suoritetut kunnostustoimenpiteet, useita vuosia käynnissä ollut turpeenotto ja alapuolisen
purkuvesistön tila.
Ympäristökeskus on todennut, että asiassa tulisi soveltaa kauppa- ja
teollisuusministeriön päätöstä 415/1998 (päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista), jolloin alueella tulisi olla yksi
nykyiset vaatimukset täyttävä polttoaineiden varastosäiliö kaikkien
paikalla työskentelevien urakoitsijoiden käytössä, mikäli käytettävien
säiliöiden yhteistilavuus on yli 10 m3. Ympäristökeskuksella ei ole ollut huomautettavaa jätehuollon osalta.
Ympäristökeskuksen mukaan hankkeesta ei voida arvioida aiheutuvan melu- tai pölyhaittoja. Ylä-Havanka sijaitsee Pihtinevalta noin
1,5 km koilliseen ja alueella vallitsee yleisimmin lounaistuuli. Välimatka ja metsäinen maasto estänevät ympäristökeskuksen mukaan
pölyn kulkeutumisen, mutta järven rannalla olevan loma- ja kiinteän
asutuksen suojelemiseksi tuottajan tulee varautua tarvittaessa siirtämään tai muotoilemaan turveaumaa siten, ettei pölyhaittoja aiheudu.
2) Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus on katsonut, että lupa
turvetuotantoon voidaan myöntää, mikäli vesienkäsittelyä mahdollisuuksien mukaan tehostetaan. Luvan saaja on velvoitettava selvittämään turvetuotannon vaikutukset Koroluoman ja Kurjenjärven kalastoon ja kalastukseen Hämeen TE-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailuohjelma on toimitettava TE-keskuksen hyväksyttäväksi
kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.
3) Virtain kaupungin ympäristölautakunta on esittänyt, että mikäli
turvetuotantoalueen alapuolisissa vesistöissä tullaan tekemään vesistökunnostustoimenpiteitä tai niiden suunnittelua, Vapo Oy velvoitetaan osallistumaan niihin. Kuormitustarkkailuun tulee lisätä myös
yksi talviaikainen alivaluman aikainen näytteenotto.
4) Kurun kunnan ympäristölautakunta ei ole esittänyt vaatimuksia
Pihtinevan tuotantoalueen osalta.
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5) Virtain kaupungin terveyslautakunta on katsonut, että turvetuotannosta ei aiheudu alueen asukkaille terveyshaittaa tai –vaaraa,
mikäli toiminta tapahtuu hakemuksen mukaisesti.
Muistutukset ja mielipiteet
6) Vaskiveden osakaskunta on ilmoittanut hallinnoivansa YläHavankajärven eteläosaa, siitä laskevaa Havanganojaa ja Havanganjärveä sekä Pitkäjärveä ja suurinta osaa Salmi-Ruokea.
Osakaskunta on esittänyt huolestuneisuutensa kuivatusvesien johtamisesta Isonevalle. Pintavalutus- ja imeytysalueilla on vaarana, että maan pintakerros menee nopeasti tukkoon, jolloin kuivatusvedet
kulkeutuvat yhdestä kohdasta pintavaluntana alueen läpi, eivätkä ravinteet ja kiinteä aines imeydy suohon. Vedet valuvat nykyään Isonevalta laskuojia pitkin Ylä-Havankaan. Osakaskunnan mukaan menetelmää ei voida pitää luotettavana eikä vesipuitedirektiivin tavoitteiden mukaisena.
Mikäli lupa myönnetään, osakaskunta on toissijaisesti vaatinut, että
Vapo Oy velvoitetaan istuttamaan Ylä-Havankajärveen noin 1 000
kpl 1-kesäistä kuhanpoikasta vuodessa. Muistuttaja on pitänyt kompensaatiovelvollisuutta perusteltuna, koska turvetuotanto lisää veden
humuspitoisuutta ja happamuutta, mikä heikentää tai estää kokonaan kalojen ja rapujen lisääntymisen sekä heikentää poikasten selviytymistä. Vapo Oy:n tulee istuttaa myös Kurjenjärveen vuosittain
vastaavasti 1-kesäisiä kuhanpoikasia 10 kpl/ha.
Hakijan on esitettävä arvio laskeutusaltaiden toimivuudesta ja suunnitelma niiden toimivuuden seurannasta ja sen todentamisesta. Hakijan on osallistuttava omalta osaltaan toimintansa vaikutusalueen
järvien vesiensuojeluun. Toiminnan tavoitteena on oltava järvien tilan
ennallistaminen ja niiden virkistysarvon palauttaminen entiselle tasolle.
7) Seinäjärven osakaskunta (Koroluoma ja Korolampi sekä Kurjenjärvi) on edellyttänyt, että turvetuotantoalueiden ojitusten yhteydessä
huolehditaan saostusaltaiden ym. teosta säädösten mukaan. Saostusaltaiden kunnosta on huolehdittava ja ne on kunnostettava tarpeen mukaan. Mahdollisuuksien mukaan on rakennettava suodatuskenttiä ennen turvetuotantoalueiden kuivatusvesien laskemista Seinäjärven osakaskunnan vesialueisiin. Turvetuotantoalueen kunnostuksessa ja käytössä on toimittava viranomaisten ohjeiden mukaisesti.
Hakijan vastine
Hakija on todennut Pirkanmaan ympäristökeskuksen 1) lausunnosta, että polttoaineiden säilyttämistä koskeva KTM:n päätös
313/1985 myöhempine muutoksineen ei ole valtioneuvoston asetuksen 29.1.1999/59 68 §:n mukaan vanhentunut vaan edelleenkin voi-
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massa olevaa oikeutta. Muutoin hakijalla ei ole ollut huomautettavaa
lausunnosta.
Hakija on todennut Hämeen TE-keskuksen 2) lausunnossa edellytetystä turvetuotannon vaikutusten selvittämisestä Koroluoman ja
Kurjenjärven kalastoon, että vaikutusten vähäisyyden ja suppealle
alueelle uoman yläosaan rajautumisen vuoksi sekä uoman luonteesta asiakirjoista saatavan tiedon perusteella selvityksen tekemiselle ei
ole perusteita.
Pihtinevan valuma-alueosuudet Korolammessa ja Kurjenjärvessä
ovat erittäin vähäiset.
Hakija on todennut Virtain kaupungin ympäristölautakunnan 3)
lausunnosta, että tiedossa olemattomiin kunnostushankkeisiin osallistumista ei voida asettaa ilman, että toiminnalla olisi tutkimuksiin
perustuvia tai havaittuja liettymävaikutuksia. Ottaen huomioon vähäinen tuotantoala ja vesien johtaminen useita pitkähköjä purkureittejä myöten alapuolisiin vesistöihin esitetty vaatimus on hakijan mukaan aiheeton. Kuormitustarkkailussa näytteenotto talvella ei ole tarpeen hankkeen vaikutusten selvittämiseksi.
Hakijalla ei ollut huomautettavaa Kurun kunnan ympäristölautakunnan 4) eikä Virtain kaupungin terveyslautakunnan 5) lausunnoista
Vaskiveden osakaskunnan 6) lausunnosta hakija on todennut, että
kuivatusvesiä johdetaan Pihtinevalta laskuojassa 1 58,5 ha:n tuotantoalalta lähes 100 ha:n suuruiselle Isonevan suoalueelle, jolla osa
vesistä haihtuu ja osa imeytyy suoalueeseen. Isonevan vedet poistuvat Kytöojassa, joka yhtyy Havanganjärveen laskevaan Luomanojaan. Pihtinevan valuma-alueosuus Havanganjärven vesistöalueesta on 0,9 % ja Keihäsjärven vesistöalueesta 0,2 %. Kuivatusvesiä ei johdeta eikä voi johtua Ylä-Havankaan.
Hakijan mukaan vaatimukset on hylättävä aiheettomina.
Aikaan ennen vuoden 2004 tuotantokautta kohdistettuja vaateita ei
voi esittää Vapo Oy:lle, koska oikea vastaaja asiassa on RHM-Turve
Oy. Vaateet on jätettävä Vapo Oy:hyn kohdistettuina tutkimatta.
Vesiensuojelurakenteista on esitetty hakemuksessa riittävät tiedot.
Kunnostusvaateiden osalta hakija on viitannut Virtain kaupungin
ympäristölautakunnan lausunnosta 3) lausumaansa.
Hakija on todennut Seinäjärven osakaskunnan 7) muistutuksesta,
että osa vaateista on tullut huomioiduksi hakemuksessa. Hakemusasiassa annettavilla tavanomaisilla määräyksillä huomioidaan
muut esitetyt vaateet.
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Merkintä
Ympäristölupavirasto on tänään antamallaan päätöksellä myöntänyt
Vapo Oy:lle ympäristöluvan Nimetönnevan 20 ha:n suuruisen tuotantoalueen ja Sammakkolamminnevan 37,5 ha:n suuruisen tuotantoalueen turvetuotantoon Virtain kaupungissa.
YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU
Luparatkaisu
Ympäristölupavirasto myöntää Vapo Oy:lle luvan Pihtinevan turvetuotantoon Virtain kaupungissa hakemukseen liitetyn suunnitelman
ja sen täydennysten mukaisesti siten rajoitettuna kuin lupamääräyksistä ilmenee.
Luvan saajan on noudatettava ympäristönsuojelulain säännöksiä ja
seuraavia lupamääräyksiä.
Lupamääräykset
Tuotanto
1) Turvetta saadaan ottaa enintään suunnitelman mukaiselta 79 ha:n
suuruiselta alueelta.
Tuotantoa on harjoitettava siten, että päästöt vesistöön ja muuhun
ympäristöön ovat mahdollisimman pienet.
Vesienkäsittely
2) Kaikki turvetuotantoalueelta tulevat kuivatusvedet on johdettava
sarkaojarakenteiden, virtausta säätävien patojen ja laskeutusaltaiden kautta. Laskuojan 1 kautta kulkevat kuivatusvedet on johdettava
ympärivuotisesti Isonevan ojittamattomalle suoalueelle.
Kaikkien sarkaojien päissä on oltava lietesyvennys, lietteenpidätin ja
päisteputket, joiden päät on varustettu virtausta säätelevillä sihdeillä.
Kokoojaojiin on rakennettava virtausta säätelevät padot. Laskeutusaltaiden on oltava mitoitusohjeiden mukaisia ja laskeutusaltaiden
poistopäissä on oltava vedenkorkeutta säätelevät sihdeillä varustetut
putkipadot. Altaissa on oltava pintapuomit.
Laskeutusaltaiden vieressä on oltava läjitysalueet altaista poistettavaa lietettä varten siten, ettei liete pääse niistä vesistöön. Aumaalueiden ja ojien välissä on oltava suojavyöhyke, jotta turvetta ei
joudu ojiin.
Tuotantoalueiden ulkopuoliset valumavedet on johdettava mahdollisimman tarkkaan eristysojissa tuotantoalueiden ja vesienkäsittelyrakenteiden ohitse. Eristysojissa on oltava lietesyvennykset.
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Vesienkäsittelyrakenteisiin saa Pirkanmaan ympäristökeskuksen
hyväksymällä tavalla tehdä sellaisia muutoksia, jotka eivät vähennä
niiden tehoa.
3) Uudet vesienkäsittelyrakenteet on tehtävä vuoden 2007 elokuun
loppuun mennessä ja ne on esitettävä ennen käyttöönottoa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksyttäviksi ja saatettava tiedoksi Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
4) Luvan saajan on pidettävä vesienkäsittelyrakenteet ja ojastot jatkuvasti toimintakunnossa ja tarkistettava niiden toimivuus säännöllisesti.
5) Laskeutusaltaat, sarkaojat ja lietesyvennykset sekä reuna- ja kokoojaojat on puhdistettava ainakin kerran vuodessa tuotantoajan
päätyttyä ja aina muulloinkin tarpeen vaatiessa. Mataloituvilla kentillä, joiden turvepaksuus on alle puoli metriä, sarkaojat sekä reuna- ja
kokoojaojat on tarkistettava ainakin kerran vuodessa ja puhdistettava tarvittaessa. Ojista poistettava liete saadaan läjittää alueelle.
Altaiden ja ojaston puhdistustyöt on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu vältettävissä olevia päästöjä vesiin. Töiden ajankohta on ilmoitettava etukäteen Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Päästöt ilmaan
6) Kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot on kuormattava tieliikennelain
87 §:ssä edellytetyllä tavalla siten, ettei kuorma pölyä häiritsevästi.
Varastointi ja jätteet
7) Tuotantoa on harjoitettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Tuotantoalueelle tai sen ympäristöön ei saa jättää tai
päästää jätelain vastaisesti jätettä, kuten aumojen peittomuoveja, jäteöljyä ja koneiden käytöstä poistettuja osia tai laitteita. Kumi-, metalli- ja muovijätteet on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyttöön. Ongelmajätteet on toimitettava paikkaan, jolla on oikeus
ottaa vastaan ongelmajätettä.
Luvan saajan on järjestettävä jätteiden varastointi ja kuljetus voimassa olevien jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
8) Voiteluaineet ja jäteöljy on säilytettävä katetussa tilassa, jossa on
tiivisalustainen reunallinen suojarakenne. Suojarakenteesta on säännöllisesti poistettava sadevedet. Siirrettävät polttoainesäiliöt on pidettävä tiiviillä ja kantavalla alustalla niin, ettei mahdollisen vuodon
sattuessa polttoainetta pääse ojiin eikä maaperään. Kiinteiden polttoainesäiliöiden on oltava kaksivaippaisia.
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Häiriö- ja poikkeustilanteet
9) Häiriötilanteista ja niiden aikaisista poikkeuksellisista vesien johtamisjärjestelyistä on välittömästi ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
10) Tuotantoalueen yhteydessä on oltava riittävä määrä sammutusvesialtaita. Lisäksi aluetta varten on oltava ns. ehtymätön vesilähde,
josta saadaan sammutusvettä kaikissa olosuhteissa tuotantokauden
aikana.
11) Luvan saajalla tulee olla valmiudet tuotantoalueella tapahtuvien
konevaurioiden tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan.
Tarkkailut
12) Luvan saajan on tehtävä toiminnan käyttö- ja päästötarkkailua
tämän päätöksen liitteenä 3 olevan suunnitelman mukaisesti.
Tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset eivät
heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta.
Käyttö- ja päästötarkkailun yhteenveto on toimitettava vuosittain
helmikuun loppuun mennessä Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja
Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
13) Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan vaikutusta vesistössä
Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla ja kalataloudellisia vaikutuksia Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla.
Ehdotukset vaikutustarkkailusuunnitelmiksi on toimitettava asianomaisille viranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lupapäätöksen
tultua lainvoimaiseksi.
Tarkkailutuloksista on laadittava raportti, joka on toimitettava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Virtain
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä esitettävä vaadittaessa niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea.
Kunnossapitovelvoitteet
14) Luvan saajan on osallistuttava laskuojien kunnossapitoon siltä
osin kuin kunnostustarve johtuu turvetuotantoalueen kuivatusvesien
johtamisesta.
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Haittojen vähentäminen ja ehkäiseminen
15) Luvan saajan on osallistuttava vaikutusosuutensa suhteessa
Pihtinevan turvetuotantoalueen alapuolisen vesistön kunnostuskustannuksiin turvetuotannosta aiheutuneiden haittojen poistamiseksi,
jos lupakauden aikana käynnistetään Pirkanmaan ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukainen kunnostushanke.
Toiminnan lopettaminen ja jälkihoito
16) Tuotannosta poistettujen alueiden jälkihoito on tehtävä siten, että
päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman pienet, eivätkä ne saa
ylittää tuotannonaikaisia päästöjä.
Tuotannosta poistettujen alueiden kuivatusvedet on johdettava vesienkäsittelyrakenteiden kautta siihen asti, kunnes Pirkanmaan ympäristökeskus on todennut, että alueet ovat kasvipeitteisiä tai ne on
siirretty pysyvästi muuhun käyttöön tai vesienkäsittely ei muutoin
enää ole tarpeen.
Tuotannon lopettamisesta on ilmoitettava etukäteen Pirkanmaan
ympäristökeskukselle. Tuotannon lopettamisen jälkeen hankealue
on siistittävä ja tarpeettomat rakenteet on poistettava. Kuivatusvesien käsittelyä on jatkettava ja rakenteet pidettävä kunnossa vähintään kahden vuoden ajan tai kunnes tuotantoalue on siirretty muuhun käyttöön.
Pirkanmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa toiminnan lopettamiseen ja jälkihoitoon liittyviä tarkentavia määräyksiä.
Korvaukset
Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa.
RATKAISUN PERUSTELUT
Luvan myöntämisen edellytykset
Pihtinevan turvetuotantoalue on jo toiminnassa olevaa tuotantoaluetta. Luvan myöntäminen edellyttää parhaan käyttökelpoisen tekniikan
käyttämistä, joka on turvetuotannon kuivatusvesien käsittelyssä
yleensä pintavalutus tai teholtaan sitä vastaava menetelmä. Laskuojan 1 kautta kuivatusvesien käsittelyä tehostetaan johtamalla vedet 58,5 ha:n suuruiselta tuotantoalueelta lähes 100 ha:n suuruiselle
ojittamattomalle Isonevan suoalueelle pintavalutukseen. Laskuojan 2
kautta kulkevat kuivatusvedet 20,5 ha:n suuruiselta alueelta käsitellään perustason mukaisesti. Ympäristölupavirasto katsoo, että kuivatusvesien vesienkäsittely vastaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa
vain laskuojan 1 kautta purkautuvien kuivatusvesien osalta. Tuotantoalueen pohjoisosasta 20,5 ha:n suuruiselta alueelta laskuojan 2
kautta johdettavien kuivatusvesien käsittely ei vastaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Hakija on todennut, että vesien johtaminen tältä
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alueelta laskuojan 2 kautta Isonevalle pintavalutukseen ei ole epäedullisten viettosuhteiden vuoksi taloudellisesti mahdollista. Hakija ei
ole esittänyt ympäristölupaviraston täydennyskehotuksessa vaadittua vaihtoehtoista tehostettua vesienkäsittelymenetelmää. Tämän
vuoksi, koska kyseessä on jo tuotannossa oleva alue ja koska puutteellisesta vesienkäsittelystä aiheutuva väliaikainen haitta ei ole kohtuuton, ympäristölupavirasto on antanut tälle tuotantoalueelle määräaikaisen, 31.12.2008 loppuun saakka olevan luvan. Hakijan tulee
kuitenkin 31.5.2007 mennessä tehdä ympäristölupavirastolle hakemus näiden kuivatusvesien käsittelyn tehostamiseksi.
Tuotantoalueen läheisyydessä ei ole asutusta eikä suojeltavia kohteita. Hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja,
joiden
suojelemiseksi
Närhineva-Koroluoman
(FI0355007) alue on sisällytetty valtioneuvoston Natura 2000 –
verkostoon.
Kun otetaan huomioon Pihtinevan ympäristön tila ja käyttö, turvetuotannosta tämän lupapäätöksen mukaisesti toteutettuna ei aiheudu
luvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kiellettyä maaperän tai
pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun
käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä
naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Lupamääräysten perustelut
Vesistöön joutuvien päästöjen rajoittamiseksi määrätään käytettäväksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja käytäntöä, minkä vuoksi
ovat tarpeen määräykset 1), 2), 3), 4) ja 5). Tuotannon loppuvaiheessa nostetaan hyvin maatunutta turvetta, mistä aiheutuvat päästöt ovat suurempia kuin vähemmän maatuneesta turpeesta. Sen
vuoksi vesienkäsittelyn tehoa ei voida loppuvaiheessa heikentää.
Pölypäästöjen vähentämiseksi annetaan lupamääräys 6).
Määräykset 7) ja 8) ovat tarpeen jätteiden vähentämiseksi ja roskaantumisen ja öljyvahinkojen estämiseksi. Määräykset 9), 12) ja 13)
ovat tarpeen toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailuun tai valvontaan liittyvistä syistä. Tulipalovaaraan ja onnettomuusriskeihin varautumista koskevat vaatimukset sisältyvät lupamääräyksiin 10) ja 11).
VASTAUS LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSIIN
Ympäristölupavirasto hylkää ympäristöluvan epäämistä koskevat
vaatimukset päätöksen perusteluosassa ilmenevillä perusteilla.
Ympäristölupavirasto ottaa tarkkailua koskevat vaatimukset huomioon lupamääräyksissä 12) ja 13).
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Ympäristölupavirasto toteaa Pirkanmaan ympäristökeskuksen 1)
lausuntoon polttoaineiden varastoinnista, että lupamääräyksessä 8)
on annettu velvoitteet voiteluaineiden ja jäteöljyn säilytyksestä.
Ympäristölupavirasto ottaa Virtain kaupungin ympäristölautakunnan 3) vaatimuksen vesistökunnostustoimenpiteisiin osallistumisesta
huomioon lupamääräyksessä 15).
Ympäristölupavirasto toteaa Vaskiveden osakaskunnan 6) muistutukseen laskuojan 1 kautta johdettavien kuivatusvesien vesienkäsittelyn riittävyydestä, että ottaen huomioon Isonevan alueen pinta-alan
suuruus suhteessa tuotantoalueen pinta-alaan, ympäristölupavirasto
katsoo, että kuivatusvesien johtaminen laskuojan 1 kautta pintavalutuskentälle on perustason vesienkäsittelyn lisäksi riittävää vesienkäsittelyn tehostamista. Ympäristölupavirasto katsoo, että osakaskunnan vesialueelle ei turvetuotannosta aiheudu kuormitusta ja hylkää
tällä perusteella vaatimuksen kalanistutusvelvoitteesta.
Ympäristölupavirasto ottaa Vaskiveden osakaskunnan 6) ja Seinäjärven osakaskunnan 7) vaatimukset vesienkäsittelyrakenteista
huomioon lupamääräyksissä 2), 3), 4) ja 5).
LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätöksen voimassaolo
Tuotantoalueen 20,5 ha:n suuruisen pohjoisosan osalta lupa on
voimassa 31.12.2008 saakka. Mikäli luvan saaja jättää hakemuksen
alueen kuivatusvesien käsittelyn tehostamiseksi kuten kappaleessa
"Lupamääräysten tarkistaminen" on sanottu, luvan voimassaolo ratkaistaan tuohon hakemukseen annettavassa päätöksessä.
Muilta osin lupa on voimassa toistaiseksi.
Tarvittaessa ympäristölupavirasto voi ympäristönsuojelulain 58 ja
59 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa lupaa tai valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan.
Lupamääräysten tarkistaminen
Luvan saajan on viimeistään 31.5.2007 jätettävä ympäristölupavirastoon tuotantoalueen 20,5 ha:n suuruisen pohjoisosan laskuojaan 2
johdettavien kuivatusvesien puhdistamisen tehostamista koskeva
hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma pintavalutuskentän, kasvillisuuskentän tai teholtaan
vastaavan puhdistusmenetelmän käyttöön ottamisesta mahdollisimman pian.
Lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus on tuotantoalueen
muilta osin jätettävä ympäristölupavirastoon viimeistään 30.11.2015.
Mikäli hakemusta ei tehdä määräajassa, ympäristölupavirasto voi
määrätä luvan raukeamaan.
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Viimeistään 30.11.2015 jätettäväksi määrättyyn hakemukseen on
liitettävä selvitys tuotannon aiheuttamasta melusta ja pölystä, vesienkäsittelyn tehokkuudesta, vesiin joutuvien päästöjen määrästä ja
kuivatusvesien johtamisen vaikutuksista purkuvesistöön, sen kalastoon ja käyttöön sekä arvio mahdollisesti aiheutuvista korvattavista
vahingoista. Lisäksi on toimitettava arvio aiheutuneista ennakoimattomista vahingoista. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys tuotannosta poistuneiden alueiden tilasta sekä ehdotus ja kustannusarvio toimenpiteistä turvetuotannon ympäristönsuojelun tehostamiseksi
sekä vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi.
Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia tai
luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ympäristönsuojelulain 56 §:n mukaisesti noudatettava asetusta.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toimintaa saadaan jatkaa ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi
tulemista.
SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
Ympäristönsuojelulain 6, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 55, 56 ja 90 §
Jätelain 4 ja 6 §
Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
2 940 euroa
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista
suoritteista (1238/2003) 2 §
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MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Liitteet

1) Valitusosoitus
2) Kartta
3) Käyttö- ja päästötarkkailu

Anne Valjakka

Juha Helin

Pertti Seppänen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet sivutoiminen ympäristöneuvos Anne Valjakka sekä ympäristöneuvokset Juha Helin ja Pertti
Seppänen (tarkastava jäsen). Asian on esitellyt Anne Valjakka.
AV/sl

Liite 1
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätökseen saa hakea valittamalla
muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän
päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy
5.3.2007.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai
säätiöt, asianomaiset kunnat, alueelliset ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

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

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

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

Panimokatu 1, 00580 Helsinki
PL 115, 00231 Helsinki
vaihde 020 490 121
(09) 726 0233
kirjaamo.lsy@ymparisto.fi
klo 8 - 16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 82 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty
eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Liite 2
KARTTA

Liite 3

PIHTINEVAN TURVETUOTANTOALUEEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖTARKKAILU
Käyttötarkkailu
Käyttötarkkailua varten nimetään vastuuhenkilö, joka ilmoitetaan vuosittain Pirkanmaan ympäristökeskukselle ja Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Käyttötarkkailusta pidetään päiväkirjaa ja se säilytetään koko tuotannon ja jälkihoitovaiheen ajan. Tarvittaessa päiväkirja esitetään valvoville viranomaisille. Päiväkirjamerkinnöistä tehdään vuosittain yhteenveto, joka toimitetaan
tarkkailuvuoden loppuun mennessä päästö- ja vaikutustarkkailujen suorittajille ja
tarvittaessa viranomaisille.
Käyttöpäiväkirjaan merkitään seuraavat tiedot:
- tuotannon aloittaminen ja lopettaminen sekä tuotantopäivät
- tuotantomenetelmä
- ojitusten ja perkausten tarkat kaivuajat ja –paikat
- kunnostukset ja tuotannon eteneminen
- vesiensuojelurakenteiden valmistuminen, kunnon seuranta, havainnot toimivuudesta
- poikkeamat vesiensuojelusuunnitelmista
- laskeutusaltaiden ja lietesyvennysten tyhjentäminen
- ojastojen puhdistukset
- mittapatojen ja –laitteistojen asennukset, huolto ja korjaukset
- pumppaamojen asennukset, käyttöaika ja mahdolliset häiriöt
- sadanta, haihdunta ja tuuli
- muut huomiot esim. rankkasateiden kesto ja seuraukset
- jätehuoltoon liittyvät toimet
- näytteiden ottoajat
- pölyn ja melun seuranta sekä tuulitauot
- muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta maaperään, vesistöön tai
pöly- ja melupäästöihin
- toimintaan kohdistuneet valitukset ja niiden käsittely
Vesiin johdettavien päästöjen tarkkailu
Vesinäytteet otetaan laskuojaan 2 johdettavista vesistä. Vesinäytteet otetaan
neljä kertaa vuodessa (maalis-toukokuu, kesä-heinäkuu, syys-lokakuu ja jouluhelmikuu) kolmen vuoden ajan tehostetun vesienkäsittelyn käyttöönoton jälkeen
ja kahden vuoden ajan ennen tarkistushakemuksen jättämistä. Vesienkäsittelymenetelmän tehoa tarkkaillaan ottamalla näytteet ennen tehostettua vesienkäsittelyä ja sen jälkeen. Näytteenoton yhteydessä mitataan virtaama. Näytteistä analysoidaan kiintoaine, CODMn, kok P, kok N ja pH.
Päästöt lasketaan käyttäen tarkkailualueen omia mittaustuloksia ja Pihtinevan
jatkuvassa tarkkailussa olevan tuotantoalueen virtaamatietoja. Pitoisuuksina käytetään tuotantoalueen omia mittaustietoja. Niinä vuosina, kun pitoisuusmittauksia
ei tehdä, päästöjen laskennassa käytetään tukena jatkuvassa tarkkailussa olevan tuotantoalueen pitoisuuksia ennen tehostettua vesienkäsittelyä. Vesienkäsittelymenetelmän tehona käytetään tarkkailualueelta aiemmin mitattua tehoa.

Päästöt lasketaan sekä brutto- että nettoarvoina. Nettopäästöt lasketaan käyttäen taustapitoisuuksina luonnontilaisen suon pitoisuuksia: kokonaisfosfori 20 µg/l,
kokonaistyppi 500 µg/l ja kiintoaine 2 mg/l.
Jälkihoitovaiheen päästöjä tarkkaillaan em. ohjelman mukaisesti Pirkanmaan
ympäristökeskuksen määräämän ajan.
Raportointi
Päästötarkkailun mittausten tulokset toimitetaan niiden valmistuttua Pirkanmaan
ympäristökeskukselle ja Virtain kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Käyttö- ja päästötarkkailun yhteenvetoraportti toimitetaan mainituille viranomaisille tarkkailuvuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.
Laadunvarmistus
Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja. Tarkkailuraporteissa esitetään
myös tarkkailua koskevat epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät.
Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkentamis- ja muutossuositukset.

