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JOHDANTO

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) koskee hankkeiden teknisen ja taloudellisen
arvioinnin lisäksi myös hankkeista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Arviointimenettelyn tarkoituksena on selvittää hankkeen merkittävät ympäristö-vaikutukset sekä tuottaa havainnollista
aineistoa suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, ja parantaa kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia (Ympäristöministeriö 1995). Arviointimenettelyn kulku Mankisennevan
YVA-hankkeessa on esitetty kuvassa 1.
YVA-lain mukaisessa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on lain (YVAL 2§) mukaan
tarkasteltava seuraavia ympäristövaikutuksia:
− vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
− vaikutukset maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä
näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
− vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
− vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
− vaikutukset edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä tuli Suomessa voimaan 1.9.1994. Lisäksi
5.3.1999 voimaan tulleen YVA-asetuksen muutoksen 268/1999 6 §:n mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan turvetuotantohankkeisiin, ”kun yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria.”
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma siitä, kuinka hankkeen ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan.
Vapo Oy jätti Mankisennevan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle toukokuussa 2002.
Kuulutus arvointiohjelman nähtävillä olosta julkaistiin sanomalehti Siikajokilaaksossa. Arviointiohjelma ja kuulutus olivat nähtävillä Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa, Rantsilan ja
Pulkkilan kunnanvirastoissa ja kirjastoissa 20.5.–19.7.2002. Hankkeesta pidettiin yleisötilaisuus Rantsilassa Järvitalon leirikeskuksessa 21.5.2002.
Mankisennevan arviointiohjelmasta toimitettiin ympäristökeskukseen yhteensä 8 lausuntoa ja
kannanottoa. Ympäristökeskus antoi arviointiohjelmasta lausuntonsa 19.8.2002. Arviointiohjelman ja siitä saadun lausunnon perusteella hankkeesta vastaava eli Vapo Oy on tehnyt arviointiselostuksen, joka on yhtenäinen esitys hankkeesta ja siitä aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteensä ympäristökeskukselle kuten arviointiohjelmasta.
Arviointimenettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä. Arviointimenettely on kuitenkin
suoritettava ennen lupapäätösten tekemistä. Arviointiselostus ja yhteys-viranomaisen siitä antama lausunto tulevat liitteeksi lupahakemukseen. YVAL 13 §:n mukaisesti lupapäätöksessä
on käytävä ilmi, miten YVA-selostus ja siitä annettu yhteisviranomaisen lausunto on otettu
huomioon.
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MANKISENNEVAN
TURVETUOTANTOHANKE
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
ARVIOINTIOHJELMA
Suunnitelma siitä, miten
ympäristövaikutukset selvitetään

Vapo Oy jätti arviointiohjelman
Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskukselle
toukokuussa 2002

ARVIOINTIOHJELMASTA
KUULEMINEN

Lausunnot ja mielipiteet
P-P:n ympäristökeskukselle

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO OHJELMASTA
19.8.2002

SELVITYSTEN LAATIMINEN
- mm. linnusto, kasvillisuus,
vesistö - ja kalasto

ARVIOINTISELOSTUS

ARVIOINTISELOSTUKSESTA
KUULEMINEN

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO
ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Konsulttiselvitykset

Yhtenäinen arvio
hankkeen ympäristövaikutuksista.
Vapo Oy jättää selostuksen
P-P:n ympäristökeskukselle.

Lausunnot ja mielipiteet
P-P:n ympäristökeskukselle.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus

ARVIOINTIMENETTELY PÄÄTTYY.
Ympäristölupahakemus Pohjois-Suomen ympäristölupaviranomaiselle
Arviointiselostus ja viranomaisen lausunto tulevat hakemuksen liitteeksi.

Kuva 1. Mankisennevan YVA-prosessin kulku.
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Hankkeesta vastaava
Mankisennevan turvetuotantohankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Vapo
Oy.
Vapo Oy
PL 22, 40101 Jyväskylä
geologi Päivi Peronius,
biologi Irma Tommila,

puh. 020 790 5035
puh. 020 790 5805

fax. 020 790 5770

sähköposti: etunimi.sukunimi@vapo.fi
Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa on:
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
PL 124, 90101 Oulu

1.2.

Arviointia varten laaditut selvitykset

Mankisennevan YVA -selostuksen on laatinut Vapo Oy. Alueen luontoarvojen tunnistamisessa
ja määrittämisessä on käytetty eri aloihin erikoistuneita konsultteja. Luontoarvoselvityksiä ovat
tehneet FL Sakari Rehell sekä PSV –Maa ja Vesi Oy (nyk. Pöyry Environmet Oy). Hankkeen kuormitusarvion sekä vesistö- ja kalastovaikutusarvion on laatinut Pöyry Environment Oy
(ent. PSV - Maa ja Vesi Oy). Hankealueen tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelman on laatinut
Vapo Oy/Planora Oy. Arvioinneissa mukana olleet henkilöt ilmenevät taulukosta 1.
Taulukko 1. Mankisennevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin osallistuneet konsultit ja
henkilöt.
Vapo Oy
Päivi Peronius

geologi, FM

Irma Tommila

biologi, FM

Projektivastaava, selostuksen koostaminen sekä mm.
pöly-, melu-, liikennevaikutukset, marjastus- ja virkistyskäyttökysely
Selostuksen koostaminen

Ari Alatalo

suunnitteluinsinööri

Tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelma

Hanna Hynninen

suunnitteluinsinööri

Tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelma

KONSULTTISELVITYKSET
Planora Oy
Seppo Mäkäräinen

geologi, FK

Tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelma

Sakari Rehell

FL

Kasvillisuusselvitys 2002

Pöyry Environment Oy (ent. PSV – Maa ja Vesi Oy)
Juha Parviainen
biologi, FM
Linnustoselvitys 2002
Mari Pekkala

FM

Mankisennevan vesistökuormitus, vesistö- ja kalatalousvaikutukset 2006

Eero Taskila

FM

Mankisennevan vesistökuormitus, vesistö- ja kalatalousvaikutukset 2006
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AIKAISEMMAT PÄÄTÖKSET JA MÄÄRÄYKSET
Mankisennevan YVA määräytyy 1.3.1995 voimaan tulleen lain 4 §:n 1 momentin ja 1.4.1999
voimaan tulleen uuden asetuksen 6 §:n 2 d-kohdan (268/1999) mukaan. Mankisennevan turvetuotantohankkeen yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150 hehtaaria.
YVA–menettelyn lisäksi turvetuotantoalueen kunnostamiselle ja tuotannolle on haettava
ympäristönsuojelulain (86/2000) ja –asetuksen tarkoittama ympäristölupa. YYA-menettelyn
päätyttyä Vapo Oy harkitsee ympäristöluvan hakemista Mankisennevan hankkeelle.
Lupahakemuksen yhteydessä YVA-selostus toimitetaan tiedoksi lupaviranomaiselle, joka
tutkii, ovatko ympäristölain tarkoittamat luvan myöntämisen edellytykset olemassa.
Lupapäätöksestä ilmenee, kuinka arviointiselostus ja yhteisviranomaisen siitä antama lausunto
on otettu huomioon ympäristölupaa myönnettäessä.

3.

MANKISENNEVAN HANKEALUE

3.1.

Toiminta-alue ja sen lähialueet

Mankisennevan hankealue sijaitsee Rantsilan ja Pulkkilan kuntien alueella, noin 20 km Rantsilan kirkonkylästä kaakkoon ja noin 12 kilometriä Kestilästä luoteeseen, Kestilä – Kotikoski
maantien (nro. 822) länsipuolella (kuva 2). Hankealue sijaitsee peruskarttalehdellä 3412 11.
Mankisennevan alue kuuluu Siikajoen vesistöalueeseen (57) ja tarkemmin Kurranojan valumaalueeseen (57.026) (Ekholm 1993).
Geologian tutkimuslaitos on tutkinut Mankisennevan 1975–1976 (Lappalainen et al. 1978).
Tutkimusten mukaan Mankisennevan kokonaispinta-ala on 935 hehtaaria (taulukko 2.) ja
keskisyvyys on 2,3 metriä. Suon pintaosassa on heikosti maatunut tupasvillarahkaturvekerros,
jonka keskimääräinen paksuus on 0,96 metriä. Syvemmällä turve on paremmin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta. Pintaosan vaalea rahkaturve soveltuu kasvu- ja ympäristöturpeeksi ja se alla oleva turve polttoturpeeksi. Mankisennevan itä- ja kaakkoisosa on ollut metsäojitettu jo GTK:n tutkimusaikana.
Hankealueen lähiympäristössä harjoitetaan pääasiassa metsätaloutta. Hankealueen pohjois- ja
luoteispuolella on suppealla alueella ojittamatonta suota, muilta osin hankealuetta ympäröivät
suot on metsäojitettu.
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MANKISENNEVA
MANKISENNEVA

Kuva 2. Mankisennevan sijaintikartta.

Taulukko 2. Mankisennevan pinta-alatiedot Geologian tutkimuskeskuksen mukaan (Lappalainen
et al. 1978).

Suo
Mankisenneva

kokonaispinta-ala
ha

syvyys yli 1 m
ha

syvyys yli 2 m
ha

935

604

422

Hankealueen itäosaan tulee metsäautotie, joka yhtyy Haaraojan kylässä Kestilästä
Temmekseen johtavalle tielle (nro. 822). Myös suon pohjois- ja länsipuolelta kiertävät
metsäautotiet.
Haaraojan kylä sijaitsee 1,5 kilometriä hankealueen koillis-itäpuolella. Lähimmät
asuinrakennukset sijaitsevat noin Haaraojan kylässä. Hankealueen välittömässä läheisyydessä
ei ole loma-asutusta. Kurranjärvi sijaitsee noin kaksi kilometriä hankealueesta länteen. Järven
rannoilla on jonkin verran loma-asutusta.
Natura 2000 –verkostoon kuuluva Veneneva-Pelso –alue (FI 1101002) on lähinnä hankealuetta sijaitseva suojelualue (http://www.ymparisto.fi). Alue sijaitsee lähimmillään noin kolme kilometriä hankealueelta itään. Veneneva-Pelso –alue on laajuudeltaan 12 039 hehtaaria ja siihen
sisältyy Pelson luonnonpuisto ja soidensuojelun perusohjelman kohde. Veneneva-Pelso –alue
sijaitsee Kestilän, Rantsilan, Limingan, Temmeksen Tyrnävän ja Lumijoen kuntien alueella.
Mankisennevan tuotantohankkeella ei ole vaikutusta Veneneva-Pelso Natura 2000-alueeseen.
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Hallussa olevat alueet

Vapo Oy:llä on Mankisennevan alueella omistuksessa maata kaikkiaan 456 hehtaaria. Vapo
Oy:n hallinnassa olevat alueet on esitetty kuvassa 3. Alueen maanhankintaa turvetuotantoa
varten on suoritettu vuosina 1978–1997, pääosa alueesta on hankittu 1978. Hallinnassa
olevalla alueella on tuotantokelpoista pinta-alaa noin 355 hehtaaria. Tuotantokelpoisen alueen
lisäksi hankealueeseen sisältyy pintavalutuskenttävarauksia sekä turvetuotannossa tarvittavia
tukialueita.

Kuva 3. Mankisennevan nykytila ja Vapo Oy:n hallinnassa oleva alue. Vapo Oy:n omistamat
alueet on merkitty punaisella . Sarkaojitetut alueet on merkitty myös peruskarttaan.
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Mankisennevan hyödynnettävä turvemäärä on noin 2,85 milj. m³. Energiaturpeen määrä on
noin 2,45 milj. m³ (noin 2,2 milj. MWh), mikä vastaa noin 110 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Kasvu- ja ympäristöturvetta alueella on noin 0,4 milj. m³.
Tuotantokelpoisesta alueesta 250 ha on sarkaojitettu turvetuotantoa varten vuonna 1981. Sarkaojitettu alue on noin 70 % tuotantokelpoisesta pinta-alasta. Turvetuotantoon valmistelematon alue (105 ha) on kokonaisuudessaan metsäojitettua suota. Ojitettujen alueiden luonnontila
on muuttunut. Hankealueen nykytilakartta on esitetty kuvassa 3 ja alueen ilmakuvassa (liite 1).
Ojitusalueet selviävät myös alueen kasvillisuusselvityksestä (liite 2).

3.3.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on Mankisennevan hallinnassa olevan alueen valmistelu
turvetuotantoa varten sekä turvetuotannon harjoittaminen alueella arviolta 25–35 vuoden ajan.
Mankisennevalta tullaan tuottamaan ympäristöturvetta mm. kuivike- ja kasvu-turvekäyttöön
sekä jyrsinturvetta energiaturpeeksi. Tarvittaessa alueelta voidaan tuottaa myös palaturvetta
lähialueen kunnallisille lämpölaitoksille.
Hankealueella turvekerrosten pintaosa on vaaleaa rahkaturvetta, joka soveltuu erinomaisesti
kuivike- ja kasvuturvekäyttöön. Keskimäärin vaaleaa rahkaturvetta on noin 70–90 cm
paksuudelta. Ensimmäisinä tuotantovuosina tuotannosta merkittävä osa on näiden vaaleiden
turvelaatujen tuotantoa. Kuivike- ja kasvuturveraaka-aineesta on pulaa. Vanhoilta
turvetuotantoalueilta niiden tuotanto on yleensä jo loppunut, kun on edetty syvemmällä
sijaitseviin hyvin maatuneisiin turvekerroksiin. Siten Mankisennevan hanke on myös tältä osin
merkittävä.
Vaalean rahkaturpeen alla on paremmin maatunutta turvetta, joka tuotetaan pääosin
jyrsinpolttoturpeeksi. Sen lisäksi tummempaa jyrsinturvetta voidaan käyttää esim. kompostin
tukiaineena tai mullan raaka-aineena.
Ensimmäisinä vuosina tuotettavien kuivike- ja kasvuturvetuotteiden pääkäyttökohteet
sijaitsevat pääosin lähikuntien alueilla, mutta erilaisilla kasvu- ja ympäristöturve-tuotteilla voi
olla kysyntää myös kauempana.
Jyrsinpolttoturpeen pääkäyttökohteet ovat Haapaveden alueella ja Oulun kaupungissa
sijaitsevat kotimaisia polttoaineita käyttävät voimalaitokset. Turpeen loppuminen vanhoilla
tuotantoalueilla edellyttää uusien turvesoiden kunnostamista ja ottamista tuotantoon alueellisen
energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi. Turpeen siirtäminen pitkiä kuljetusmatkoja käyttäen on
taloudellisesti kannattamatonta. Mankisennevan tuotantoalue korvaa lähivuosina tuotannosta
poistettavia alueita ja turvaa osaltaan polttoturvetoimitusten riittävyyttä Pohjois-Pohjanmaan
energiahuollossa. Viimeisimmän ennusteen mukaan Oulun ja Haapaveden alueiden
energiaturveasiakkaiden pääsääntöisellä hankinta-alueella Vapo Oy:ltä on seuraavan viiden
vuoden aikana (vuoteen 2012 mennessä) poistumassa turvetuotantoalueita noin 3 500-4 000
ha. Tämän jälkeenkin tuotannosta poistuu vuosittain vanhoja alueita.
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Mankisennevan
hankealue
on
valittu
toteutettavaksi
turvetuotantokohteeksi
ympäristönsuojelullisin ja liiketaloudellisin perustein. Alueiden hankinta perustuu pitkän
tähtäimen suunnitteluun energiahuollon turvaamiseksi. Hankealueen sijainti käyttäjiin nähden on
hyvä ja se sijaitsee kohtuullisella kuljetusetäisyydellä turpeen käyttäjistä. Turvetta voidaan
toimittaa kannattavasti useaan suuntaan.
Hankealue on kokonaisuudessaan Vapo Oy:n hallinnassa oleva alue ja on laajuudeltaan
sellainen, että tuotanto voidaan toteuttaa taloudellisesti kannattavasti ottaen huomioon myös
tarvittavat investoinnit ympäristönsuojeluun (lähinnä vesienpuhdistus). Hankealue on
kokonaisuudessaan vanhaa ojitusaluetta. Valtaosa hankealueesta on jo sarkaojitettu
turvetuotantoa varten. Alueelle on sarkaojitusten yhteydessä kaivettu kolme laskeutusallasta.
Alueet ovat kuivuneet, mikä nopeuttaa tuotannon aloittamista alueella ja on myös
vesiensuojelun kannalta etu. Muu osa Mankisennevan tuotantokelpoisesta alueesta on
metsäojitettu. Tehtyjen selvitysten mukaan alueella ei ole merkittäviä luontoarvoja.
Viime vuosina turpeen käyttö mm. lietteen imeytyksessä ja kompostoinnissa on lisääntynyt.
Hyvät kokemukset turpeen nesteitä, ravinteita ja hajuja pidättävistä vaikutuksista ja hyvistä
kasvualustaominaisuuksista lisäävät sen kysyntää puhtaana luonnontuotteena, jota on helppo
käyttää ja turvallista sijoittaa takaisin luontoon. Ympäristöturpeen lisääntyvällä käytöllä maa- ja
karjataloudessa pienennetään merkittävästi peltoalueilta vesistöihin tulevaa ravinnekuormitusta
ja vähennetään lannoitteiden käyttötarvetta viljelyssä.
Voimalaitoksilla turpeen seassa käytetään puupolttoaineita, mutta kaikkea turpeen käyttöä laitoksilla ei voida korvata puulla. Puupolttoaineiden nykyistä laajempaa käyttöä rajoittaa 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 on tärkeää energiantuotannon maksimi-tehojen
saavuttamiseksi.

3.4.

Liittyminen muihin hankkeisiin

Mankisennevan alue kuuluu Siikajoen valuma-alueeseen (57) (Ekholm 1993). Tarkemmin
Siikajoen keskiosan (57.02) ja Kurranojan valuma-alueeseen (57.026). Kurranoja yhtyy
Siikajokeen Sipolassa. Noin 8 km Kurranojan yhtymäkohdasta ylävirtaan sijaitsee Uljuan
tekojärvi.
Siikajoen vesistöalueella Vapo Oy:llä oli vuonna 2006 tuotantokunnossa alueita 1 444 ha ja
kuntoonpanovaiheessa 46 ha, yhteensä 1 490 ha, joka on noin 0,3 % Siikajoen valumaalueesta (4 318 km²). Tuotannosta poistettuja alueita oli 318 ha ja uuteen maankäyttöön
siirrettyjä alueita 265 ha (taulukko 3). Lähin Vapo Oy:n toiminnassa oleva turvetuotantoalue
on Jousineva (Pulkkila, Kestilä), joka sijaitsee Siikajoen valuma-alueella n. 5 kilometriä
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Mankisennevalta etelään. Kurranojan valuma-alueella sijaitsee Mankisennevan lisäksi yksi
turvetuotantoalue, Turveruukki Oy:n Hourunneva (97 ha).
Taulukko 3. Siikajoen vesistöalueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden ja tuotannosta poistuneiden alueiden määrä (ha) v. 2006.
Tuotannossa
KuntoonpanoTuotannosta
Uusi
vaiheessa
poistunut
maankäyttö
Vapo Oy
1 444
46
318
265
Muut tuottajat
1 338
374
241
1 202
Yhteensä
2 782
420
559
1 467

Turvetuotantoalueet sijoittuvat lähinnä Siikajoen keski-osan valuma-alueelle. Siikajoen valumaalueen turvetuotantopinta-ala on ollut 2000-luvulla laskussa vanhojen alueiden turvevarojen
ehtymisen vuoksi (kuva 4).

Kuva 4. Siikajoen valuma-alueen turvetuotantopinta-alan kehitys v. 1998–2006.

4.

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

4.1.

Tuotantoalueen toteuttamisvaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdoissa tarkastellaan:
0-vaihtoehto eli hankkeen toteuttamatta jättäminen
1-vaihtoehto: turvetuotannon toteuttaminen koko tuotantokelpoisella 347 ha alueella
2-vaihtoehto: turvetuotannon toteuttaminen jo sarkaojitetulla, 272 ha alueella ja 75 ha
jättäminen tuotannon ulkopuolelle
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0-vaihtoehdossa kuvataan hankkeen toteuttamatta jättäminen. Toteuttamisvaihtoehdoissa 1-2
kuvataan
tuotantoalueelle
suunnitellut
kuivatusvesien
puhdistusmenetelmät.
Vesienpuhdistusmenetelmät
kuvataan
kappaleessa
4.2.
Alueen
kuntoonpano,
tuotantomenetelmät, liikennejärjestelyt sekä toiminnassa käytettävät aineet ja syntyvät jätteet
kuvataan kappaleissa 4.3–4.7.
Mankisennevan hankealueelle ei ole suunniteltu ennallistamistoimenpiteitä. Mankisennevan alue
on hankittu turvetuotantoa varten ja merkittäviltä osin sitä varten jo valmisteltu alue. Hankealue
on lähes kokonaisuudessaan ojitettu. Turvetuotantoa varten sarkaojitettu alue on laaja, voimakkaasti kuivunut ja osalla aluetta kasvaa nykyisin puustoa. Alkuperäinen suoluonto on voimakkaasti muuttunut. Ennallistamistoimista huolimatta näin voimakkaasti muuttuneen ja laajan
alueen palautuminen on hyvin hidasta ja lopputulos epävarma. Ennallistamisella ei saavutettaisi
luonnonsuojelun tai virkistyskäytön kannalta erityistä hyötyä, koska lähialueilla on myös luonnontilaista suota. Mankisennevalla ei myöskään ole tavattu sellaisia uhanalaisia luontoarvoja,
joiden säilyminen vaatisi ennallistamista.
Suon ennallistamisella tarkoitetaan ojitetun suon palauttamista lähemmäksi luonnontilaa. Tällöin
suolle pyritään palauttamaan sen oma vesitalous, jolloin ojituksen kuivattama turve imee kosteutta vähitellen. Vedenpintaa nostetaan täyttämällä tai patoamalla ojat. Vesi on tällöin saatava
viipymään suolla mahdollisimman pitkään, jotta suo alkaisi vettyä uudestaan. Kun vedenpinta
pysyy korkealla, suokasvillisuus palautuu vähitellen ja alkaa muodostaa turvetta. Ojituksen
seurauksena syntynyt puusto poistetaan aiemmin avoimilta ja harvapuustoisilta soilta. Suon ennallistuminen voi viedä vuosikymmeniä ja välttämättä suo ei koskaan palaudu ojitusta edeltävään tilaansa.
Ennallistamisessa ojien tukkimisen kautta vaikutetaan myös suon ravinnevarastoihin ja virtoihin. Pohjaveden pinnannoston aiheuttamat orgaanisen aineen hajotuksen ja ravinteiden
liukoisuuden muutokset ja kasvillisuuden kuoleminen saattavat lisätä merkittävästikin ravinteiden, erityisesti liukoisen fosforin, huuhtoutumista ja siten rehevöittää alapuolista vesistöä. Tämä
riski on suurin ennallistettaessa isoja suoalueita. Ennallistettavalla alueella tehtävät kaivu- ja
muut työt, joissa rikotaan tai liikutellaan maaperää voivat myös aiheuttaa kiintoainekuormitusta.
Eri tekijöiden vaikutusta kuormitukseen ei tunneta vielä kovin hyvin. Toistaiseksi ennallistettujen soiden pitkäaikaiset seurantatutkimukset ovat olleet harvassa ja niitä on toteutettu pääosin
Etelä-Suomessa (Soiden ennallistaminen - tarpeet, kokemukset, tutkimus. Metsäntutkimuspäivä Muhoksella 4.4.2006, www.ymparisto.fi).
Ennallistamistoimia on Suomessa tehty lähinnä luonnonsuojelualueilla metsäojitusten muuttamilla
soilla. Ennallistamistoimia on kannattavinta suunnata luonnonsuojelualueille ja soille, jotka ovat
uhanalaisia tai harvinaisia. Suomessa eniten ennallistettuja soita on tällä hetkellä Pohjanmaan
aapasuovyöhykkeellä, yhteensä 3 247 ha. Aapasoita Suomessa on ennallistettu kaiken kaikkiaan 3 139 ha. Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueella ojitettuja aapasoita on ennallistettu mm.
Aapasuo –Life -hankkeen pohjalta.
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Hankkeen toteuttamatta jättäminen (0-vaihtoehto)

0–vaihtoehdossa Mankisennevalla ei aloiteta turvetuotantoa lainkaan. Alue jäisi nykyiseen tilaan pääosin ojitetuksi alueeksi.
Hankealueesta pääosa eli noin 250 ha on sarkaojitettu turvetuotantoa varten. Tiheä sarkaojitus
on kuivattanut aluetta voimakkaasti ja muuttanut täysin alkuperäisen kasvillisuuden. Sarkaojitetun alueen etelä- ja itäpuolella oleva hankealue on pääosin metsäojitettua aluetta. Metsäojitetun
alueen lomassa on paikoin pienialaisia ojittamattomia alueita, joista osa on hankesuunnitelmassa varattu pintavalutuskentiksi.
Hankkeen toteuttamatta jättämisen myötä hankealueen sarkaojitettu alue jää todennäköisesti
nykyiselleen vähäpuustoiseksi joutomaaksi. Alueelle ei todennäköisesti kehity täystiheää ja hyvin kasvavaa metsää, vaan alue jää metsätalousmielessä vajaatuottoiseksi. Luontaiset muutokset alueella ovat hitaita. Todennäköisesti pääosa ojitusten aiheuttamista muutoksista on palautumattomia eikä alue palaudu suoksi. Metsäojitetuilla alueilla jatkuisi puun kasvatus. Puun kasvun turvaamiseksi alueet jouduttaisiin kunnostusojittamaan ja paksuturpeisina alueina ne vaativat jatkolannoitusta. Hankealueen käyttö virkistykseen säilyisi todennäköisesti ennallaan. Hankealueen pienet ojittamattomat osat jäisivät todennäköisesti nykyiselleen. Näillä alueilla kasvillisuus ja eläimistö pysyisivät nykyisen kaltaisina. Hankealueen lähiympäristöön ja alapuoliseen
vesistöön ei aiheutuisi vaikutuksia turvetuotannosta.
0-vaihtoehdossa, suon jäädessä nykyiselleen, turvetuotannon hyödyt jäisivät toteutumatta.
Hyötynäkökohtia ovat mm. turvetuotannon tarjoamat työpaikat, maakunnan energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaaminen sekä ympäristöturpeen saannin paraneminen. Hankealueen läheisyydessä nykyisillä turvetuotantoalueilla tuotantopinta-alat pienenevät ja alueita jää
pois tuotannosta. Mikäli alueelle ei tule uusia turvetuotantoalueita, heikentää se myös alueen
työllisyyttä.
Mankisennevan turvetuotantohankkeen toteuttamatta jättäminen aiheuttaisi yhtiölle taloudellisia
menetyksiä alueen tutkimuksiin ja maanhankintaan sijoitettujen, hyödyntämättä jäävien investointien sekä menetetyn turvetuotantokapasiteetin muodossa. Osalla hankealuetta jo tehdyt
kunnostus- ja kuivatustoimet jäisivät myös hyödyntämättä.

4.1.2.

Turvetuotanto koko tuotantokelpoisella 346,6 ha alueella
(1 -vaihtoehto)

Vapo Oy on hankkinut Mankisennevan alueet hallintaansa turvetuotantoa varten. Alueelle on
laadittu tuotantosuunnitelma 346,6 hehtaarin alueelle, josta 27,9 hehtaaria on auma-alueita.
Tuotantopinta-alan lohkottainen jakautuminen on esitetty taulukossa 4. Tuotantoon suunnitel-
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lusta alueesta noin 250 hehtaaria on sarkaojitettu. Uusia alueita kunnostetaan turvetuotantoa
varten noin 96,6 hehtaaria. Nämä alueet ovat pääosin metsäojitettuja alueita. Ojittamattomia
alueita on kaikkiaan vain noin 30 ha pieninä erillisinä alueina hankealueen reunoilla.

Taulukko 4. Tuotantokelpoisen alueen jakautuminen hankealueella vaihtoehdossa 1.
Lohko Tuotanto- Auma- YHT
alue
alue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YHT

24,3
94
75,1
41,3
15,8
15,9
12,9
13,7
15,2
10,5
318,7

3,6
4,8
8,3
4,2
1
0
3,8
0
2,2
0

27,9
98,8
83,4
45,5
16,8
15,9
16,7
13,7
17,4
10,5

27,9 346,6

Vaihtoehdossa 1 turvetuotannon kunnostustoimet ja sen jälkeen turvetuotanto aloitettaisiin
yhtäaikaisesti koko 346,6 hehtaarin alueella. Sarkaojitetulla alueella kunnostustoimet on
pääosin tehty, joten tuotanto tällä alueella alkaa samaan aikaan kun muuta aluetta vielä
kunnostetaan. Tuotantoalue muuttuisi kasvittomaksi ja pääsääntöisesti myös lintujen
pesimäpaikat itse tuotantoalueelta häviävät. Vaihtoehdon tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelma
on esitetty liitteessä 6.
Vesienpuhdistusmenetelmäksi koko alueelle on suunniteltu ravinteita pidättävä pintavalutus.
Sulan maan aikana alueella on käytössä kolme erillistä pintavalutuskenttää. Talvella
vesienkäsittelymenetelmänä ovat koko tuotantoalueella laskeutusaltaat (10 kpl), minkä lisäksi
noin 58 ha alueelta vedet johdetaan virtaamansäätöpatojen kautta laskeutusaltaalle. Alueen
vesien puhdistus kuvataan tarkemmin kohdassa 4.2.2. Mankisennevan vesienpuhdistus ja
vesien johtaminen.
Alueen hyödynnettävä oleva turvemäärä on noin 2,85 milj. m³, josta energiaturvetta on noin
2,45 milj. m³ sekä kasvu- ja ympäristöturvetta noin 0,4 milj. m³. Vuotuinen tuotantomäärä alueelta olisi noin 160 000 - 180 000 m³. Toiminnan arvioitu kesto Mankisennevalla on 25- 30
vuotta, joka sisältää myös alueen tuotantokuntoon valmisteluun kuluvan ajan.

4.1.3.

Turvetuotannon toteuttaminen sarkaojitetulla 272,4 ha alueella (2 -vaihtoehto)

Vaihtoehdossa 2 turvetuotanto aloitetaan Mankisennevalla noin 272,4 ha alueella, joka on
lähes kokonaan sarkaojitettu turvetuotantoa varten vuonna 1981. Uusia alueita kunnostetaan
turvetuotantoa varten vain noin 22 ha, pääosin auma-alueita, jotka rajoittuvat jo
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sarkaojitettuihin alueisiin. Tuotantopinta-alan jakautuminen lohkoittain on esitetty taulukossa 5.
Muu osa tuotantokelpoisesta alueesta (noin 75 ha) jäisi turvetuotannon ulkopuolelle.
Tuotannon ulkopuolelle jäävä alue on metsäojitettua aluetta, jolla puun kasvatus jatkuisi. Puun
kasvun turvaamiseksi alueet jouduttaisiin kunnostusojittamaan ja paksuturpeisina alueina ne
vaativat jatkolannoitusta.
Taulukko 5. Tuotantokelpoisen alueen jakautuminen hankealueella vaihtoehdossa 2.

Lohko Tuotanto- Auma- YHT
alue
alue
1
2
3
4
5
YHT

24,3
94
75,1
41,3
15,8
250,5

3,6
4,8
8,3
4,2
1

27,9
98,8
83,4
45,5
16,8

21,9 272,4

Vesienpuhdistusmenetelmäksi koko hankealueelle on suunniteltu ravinteita pidättävä
pintavalutus. Sulan maan aikana alueella on käytössä kaksi erillistä pintavalutuskenttää. Talvella
vesienkäsittelymenetelmänä ovat laskeutusaltaat koko alueella. Toteutusvaihtoehdon vesien
puhdistus kuvataan tarkemmin kohdassa 4.2.2. Mankisennevan vesienpuhdistus ja vesien
johtaminen.
Supistetun tuotantoalueen (272 ha) hyödynnettävä turvemäärä on noin 2,17 milj. m³. Energiaturpeen määrä on noin 1,9 milj. m³, kasvu- ja ympäristöturpeen noin 0,3 milj.m³. Vuotuinen
tuotantomäärä olisi noin 120 000–140 000 m3.
Vaihtoehdossa turvetuotannon kunnostustoimet ja sen jälkeen turvetuotanto aloitettaisiin
yhtäaikaisesti koko 272,4 hehtaarin alueella. Toiminnan arvioitu kesto on 25–30 vuotta, joka
sisältää myös alueen tuotantokuntoon valmisteluun kuluvan ajan.
Molemmissa toteutusvaihtoehdossa tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan Mankisenojan
kautta Kurranjärveen ja edelleen Kurranojaan. Supistetussa vaihtoehdossa sulan maan aikana
käytössä on kaksi pintavalutuskenttää. Talvella vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta alapuoliseen vesistöön.

4.2.

Kuivatusvesien puhdistusmenetelmät ja vesien johtaminen

4.2.1.

Turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät

Nykyisin käytössä olevia turvetuotannon vesienpuhdistusmenetelmät ovat:
•
•
•

laskeutusaltaat ja niitä täydentävät sarkaojapidättimet
pintavalutuskentät
virtaamansäätö
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kemiallinen vesienpuhdistus (”kemikalointi”)
haihdutus-imeytysaltaat
maaperäimeytys
kasvillisuuskentät
salaojitus

Kokooja- ja laskuojien kautta johdetut kuivatusvedet puhdistetaan ennen vesistöön laskua
kullekin tuotantoalueelle teknistaloudellisessa tarkastelussa sopivimmaksi todetulla menetelmällä. Kunkin menetelmän soveltuvuudelle on omat reunaehtonsa, jotka on otettava huomioon
menetelmää valittaessa. Turvetuotantoalueen vesienkäsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vesienjohtamistapa; pumppaus, avo-ojakuivatus
vesien laskusuunta
vesienkäsittelyyn käytettävissä olevan alueen ominaisuudet; maalaji, turvepaksuus, jo toteutettu metsäojitus, kaltevuus
tuotantoalueen ja vesienkäsittelyyn soveltuvan alueen omistussuhteet
kuivatuksen ja vesienkäsittelymenetelmien energialähde
tuotantoalueen koko ja toiminta-aika
asutuksen läheisyys ja kulkuyhteydet
vastaanottavan vesistön arvo ja veden laatu
vesienkäsittelymenetelmien aiheuttama kustannuspaine alueen liiketoimintaan verrattuna

•

vesienkäsittelymenetelmien huoltotarve ja toimintavarmuus

Turvetuotannon vesienkäsittelyssä ns. perusmenetelmiä ovat laskeutusaltaat ja sarkaojien lietesyvennykset, joilla pidennetään veden viipymää niin, että kiintoaine ehtii laskeutua altaisiin.
Tuotantokentän sarkaojien päihin asennetaan päisteputket (rummut) työkoneiden saralta toiselle liikkumista varten. Rumpuputken sarkaojanpuoleiseen päähän asennetaan lietteenpidätin tehostamaan ojan kiintoaineen talteenottoa. Suuri osa huuhtoutuvasta kiintoaineesta saadaan
poistettua valumavesistä perustason menetelmillä. Tuotantoalueen ulkopuoliset vedet johdetaan
eristysojilla tuotantoalueen ja vesienkäsittelyrakenteiden ohi alapuoliseen vesistöön.

Nykyisin yleensä perusmenetelmiä täydennetään ns. tehostetuilla menetelmillä. Eniten käytetty
tehostettu menetelmä on pintavalutus (kuva 5). Menetelmässä tuotantoalueen kuivatusvedet
lasketaan alapuoliseen vesistöön vasta pintavalutuksen eli yleensä luonnontilaisen tai muutoin
tarkoitukseen sopivan suoalueen kautta. Menetelmä sitoo tuotantoalueen kuivatusvesistä tehokkaasti ravinteita ja kiintoainetta. Mankisennevan hankealueella on pintavalutukseen hyvin
soveltuvia ja riittävän laajoja luonnontilaisia tai ennallistettavissa olevia suoalueita.
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Kuva 5. Pintavalutuksen periaatekuva (Turveteollisuusliitto ry).

Virtaamansäätö pienentää virtaamahuippuja ja veden virtausnopeutta ojissa. Kun virtausnopeus ojissa on pienempi kuin ns. kriittinen virtausnopeus, kiintoainetta ei huuhtoudu uoman
pohjalta. Klöven (2000) mukaan pitämällä virtausnopeus pienempänä kuin 0,04 m/s (kriittinen
virtausnopeus), uoman pohjalle laskeutunut turveliete ei lähde liikkeelle. Virtaamansäätö pienentää myös kentän pinnalta mahdollisesti huuhtoutuvaa kiintoainekuormaa, koska viipymä
ojissa moninkertaistuu.
Virtaamansäätö toteutetaan kuristamalla luontaista virtaamaa ojissa esimerkiksi putkipadolla.
Useimmiten putkipatoja joudutaan rakentamaan useita kappaleita työmaata kohden, koska
yhden padon tehollinen alue vaihtelee 5-50 hehtaarin välillä. Putkipato rakennetaan yleensä
kolmella putkella, joista ylin mitoitetaan niin suureksi, että vesi ei pääse nousemaan kentälle
maksimivaluntatilanteessakaan. Virtaaman-säädössä hyödynnetään koko tuotantoalueen
ojastot lietteen laskeutukseen. Tästä johtuen mitoituksessa huomioidaan laskeutukseen
käytettävissä olevan ojaston tilavuus.
Kemikaloinnissa juomaveden puhdistusmenetelmää on sovellettu maasto-olosuhteisiin. Turvetuotannossa sakkauttavana kemikaalina on käytetty lähinnä ferrisulfaattia tai ferrikloridisulfaattia, joita lisätään kuivatusvesiin. Kemikaloinnilla on saatu hyviä puhdistustuloksia, mutta
menetelmän investointi- ja käyttökustannukset ovat kalliit. Lisäksi menetelmä vaatii erityisosaamista ja jatkuvaa valvontaa.
Kuivatusvesien maaperäimeytys vaatii toimiakseen tuotantoalueen läheisyydestä tarkoitukseen soveltuvia kivennäismaa-alueita, joille kuivatusvedet voidaan johtaa. Vapo Oy:n hallinnassa ei ole Mankisennevan läheisyydessä tällaisia alueita.
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Mankisennevan vesienpuhdistus ja vesien johtaminen

Mankisennevan vesienkäsittelymenetelmäksi on suunniteltu pintavalutus koko tuotantoalueella.
Tuotanto- ja vesienjohtamissuunnitelma on esitetty liitekohdassa 6. Laajassa tuotantopintaalavaihtoehdossa pintavalutuskenttiä on käytössä 3 kpl (pintavalutuskentät 1-3) ja
laskeutusaltaita 10 kpl ja 2 erillistä pumppausallasta. Laajassa vaihtoehdossa osalla aluetta on
lisäksi talviaikana käytössä 2 virtaamansäätöpatoa. Suppeassa tuotantoalavaihtoehdossa
pintavalutuskenttiä on käytössä 2 kpl. (kentät 1-2) ja laskeutusaltaita 8 kpl. Kaikki
laskeutusaltaat varustetaan pintapuomeilla, jotka pidättävät pinnalla kelluvaa kiintoainetta.
Pääosa hankealueesta on jo sarkaojitettu, joten tällä alueella kunnostustoimet ovat pääasiassa
ojastojen puhdistusta ja vähäisen pintakasvillisuuden poistoa. Laajemmassa toteutusvaihtoehdossa muun kuin jo sarkaojissa olevan alueen tuotantolohkot sarkaojitetaan tuotantosuunnitelman mukaisesti. Sarkaojat varustetaan kokoojaojiin johtavilla päisteputkilla ja lietteenpidättimillä. Kaikkiin sarkaojiin tehdään allassyvennykset. Sarkaojarakenteet padottavat vettä ja laskeuttavat kiintoainetta mahdollisimman paljon jo sarkaojastoon. Samalla voidaan tasata esimerkiksi rankkasateiden aiheuttamia huippuvirtaamia.
Tuotantoalueen sarkaojista ja reunaojista vedet johdetaan kokoojaojiin ja edelleen pumppausaltaiden ja laskeutusaltaiden kautta pintavalutuskentille. Mankisennevalle on suunniteltu
kolme erillistä pintavalutuskenttää, jotka kaikki olisivat käytössä laajemmassa pintaalatoteutusvaihtoehdossa. Suunnitellut alueet ovat Vapo Oy:n omistuksessa ja kasvillisuudeltaan ne soveltuvat hyvin pintavalutusalueiksi. Pintavalutuskenttä 1 sijaitsee hankealueen eteläosassa ja pintavalutuskenttä 2 kentän 1 pohjoispuolella. Pintavalutuskenttä 3 sijaitsee tuotantoalueen itäpuolella.
Pintavalutuskenttien suunnitelmat on esitetty liitteessä 6. Pintavalutuskentän 1:n pinta-ala on 4,6
hehtaaria ja kaltevuus 0,46 %. Valuntamatka kentällä on noin 240 metriä. Pintavalutuskentän 2
pinta-ala on 5,6 hehtaaria ja kaltevuus 0,22 % . Pintavalutuskentällä vesille tulee valuntamatkaa 400 metriä. Pintavalutuskentän 3 pinta-ala on 5,1 ha ja kaltevuus on 0,17 %. Pintavalutuskentällä valuntamatka on noin 480 metriä (taulukko 6).

Taulukko 6. Mankisennevan pintavalutuskenttien mitoitustiedot.
Pintavalutus kentät

Valuma-alue Kentän
%
Kentän Keskim.
(Ft)
pinta-ala Ft:stä kaltevuus turveha
ha
%
vahvuus
m

Keskim.
valuntamatka
kentällä, m

kenttä 1

74,2

4,6

6,2

0,46

1,9

240

kenttä 2

126,7

5,6

4,4

0,22

2

400

kenttä 3

145,7

7,4

5,1

0,17

1

480
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Mankisennevalle suunnitellut pintavalutuskentät ylittävät reilusti ohjeelliset mitoitusarvot. Mitoitusarvon mukaan pintavalutuskentän pinta-alan on oltava 3,8 % yläpuoleisesta valumaalueesta.
Pintavalutuskentät 1-3 pengerretään niin, ettei ulkopuolisia vesiä pääse kentille ja että vesi purkautuu kentiltä hallitusti purkupisteisiin asennettujen mittapatojen kautta. Mittapatojen avulla
voidaan seurata pintavalutuskenttien toimintaa ja virtaamia. Mittapatojen valuma-aluetiedot esitetty tuotantosuunnitelmakartassa liitteessä 6.
Toteuttamisvaihtoehtojen pinta-alajakauma eri vesienkäsittely-yksiköiden välillä on esitetty taulukoissa 7 ja 8.
Lohkojen 1-2 (126,7 ha) kuivatusvedet johdetaan kokoojaojia pitkin pumppausaltaaseen 2,
josta vedet pumpataan paineputkea pitkin pintavalutuskentän luoteiskulmaan. Veden jakaminen pintavalutuskentälle on suunniteltu toteutettavaksi putken avulla, jolloin putkeen tehdyistä
reijistä vesi purkautuu tasaisesti pintavalutuskentälle. Pintavalutuskentän 2 eteläkulmassa on
mittapato, jonka kautta vedet purkautuvat laskuojaan ja siitä edelleen Mankisenojaan. Pintavalutuskenttä sijaitsee ojittamattomalla alueella.
Lohkojen 3-5 (145,7 ha) kuivatusvedet johdetaan kokoojaojia pitkin pumppausaltaaseen 3,
josta vedet pumpataan putkea pitkin pintavalutuskentän yläosaan. Veden jakaminen pintavalutuskentälle on suunniteltu toteutettavaksi putken avulla, jolloin putkeen tehdyistä reijistä vesi
purkautuu tasaisesti pintavalutuskentälle. Suotautuneet vedet purkautuvat pintavalutuskentän
eteläkulmassa olevan mittapadon kautta laskuojaan ja siitä edelleen Mankisenojaan. Suunnitellulla pintavalutuskentän alueella on kaksi metsäojaa, kentän alalaidassa.
Lohkojen 6-10 (74,2 ha) kuivatusvedet johdetaan kokoojaojia pitkin laskeutusaltaisiin 1-2.
Laskeutusaltaiden laskuojassa on sulkupato, joka on kiinni, kun pumpataan laskeutusaltaasta 1
kuivatusvedet putkea pitkin pintavalutuskentälle. Veden jakaminen pintavalutuskentälle on
suunniteltu toteutettavaksi putken avulla, jolloin putkeen tehdyistä reijistä vesi purkautuu tasaisesti pintavalutuskentälle. Kuivatusvedet purkautuvat pintavalutuskentän 1 kaakkoiskulmassa
olevan mittapato 1:n kautta laskuojaan ja siitä edelleen Mankisenojaan. Pintavalutuskenttä 1
on käytössä ainoastaan, mikäli laajempi tuotantopinta-alavaihtoehto toteutuu. Pintavalutuskenttä 1 on suunniteltu ojitetulle alueelle. Alueella sijaitsevat metsäojat tukitaan niin, etteivät ne aiheuta oikovirtauksia kentällä.
Mankisennevan kaikki pintavalutuskentät on suunniteltu toimivan sulanmaan aikana. PulkkiaRantsila alueella pumppaus voidaan aloittaa keskimäärin toukokuun alussa ja jatkaa syyskuun
loppuun - lokakuun puoliväliin, ennen kuin se joudutaan pakkasten vuoksi lopettamaan.
Pumppausvuorokausia kertyy tällöin keskimääräisenä vuotena noin 150–165 kpl. Sääolosuhteiden niin salliessa pumppaus voidaan aloittaa jo aikaisemmin ja myös jatkaa syksyllä pidempään.
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Nykyisellä tekniikalla dieselmoottoreiden talviaikainen käyttö on riskialtista. Mikäli alueella
joudutaan käyttämään ympärivuotista pumppausta pintavalutuskentille, vaatisi toiminnan varmistaminen suunniteltujen kolmen pumppaamon sähköistämistä. Mankisennevalle sähköliittymä
jouduttaisiin tuomaan sangen kaukaa. Yhteensä sähkölinjan pituus tulisi olemaan noin 5-6 km.
Silloin kun pumppausta ei voida veden jäätymisen vuoksi suorittaa, johdetaan Mankisennevan
tuotantoalueen vedet laskeutusaltaiden ja osittain virtaamansäätöpatojen kautta alapuoliseen
vesistöön. Lohkojen 1-2 kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaiden 3-10 kautta laskuojaan ja
siitä edelleen Mankisenojaan. Lohkojen 3-5 kuivatusvesistä johdetaan laskeutusaltaiden 3-6
kautta laskuojaan ja siitä edelleen Mankisenojaan.
Laajemmassa tuotantoalavaihtoehdossa lohkojen 6-10 kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaiden 1-2 kautta laskuojaan ja siitä edelleen Mankisenojaan. Vesienkäsittelyä tehostetaan lohkoilla 6-7 sekä 9-10 asentamalla 2 virtaamansäätöpatoa. Virtaamansäätöpatojen patolevyt
asennetaan patoihin, kun kuivatusvesien pumppaus veden jäätymisen vuoksi lopetetaan pintavalutuskentälle. Kun pumppaus aloitetaan keväällä, poistetaan virtaamansäätölevyt padoista.
Vesienkäsittelymenetelmien valuma-alueet on esitetty liitteessä 6.

Taulukko 7. Mankisennevan pinta-alojen jakautuminen eri vesienkäsittely-yksiköiden välillä vaihtoehdossa 1
(346,6 ha).
Lohkottaiset pinta-alat

Lohko Tuotantoalue
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YHT

24,3
94
75,1
41,3
15,8
15,9
12,9
13,7
15,2
10,5
318,7

Aumaalue
3,6
4,8
8,3
4,2
1
0
3,8
0
2,2
0
27,9

YHT
27,9
98,8
83,4
45,5
16,8
15,9
16,7
13,7
17,4
10,5
346,6

Vesienkäsittelymenetelmät roudattomana aikana

Vesienkäsittelymenetelmät pumppaamojen ohituksen aikana

PVK 1

LA
1-2

PVK 2

PVK 3

VS1 VS2 LA
3-4

27,9
98,8
83,4
45,5
16,8
15,9
16,7
13,7
17,4
10,5
74,2

126,7

15,9
15,9
16,7
16,7
13,7
17,4 17,4
10,5 8,2
145,7 74,2 25,6 32,6
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79,7

107,7

LA
5-6

LA
7-9

LA 10

6,2
70,8

21,7

77

21,7

3,7
45,5
16,8

66
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Taulukko 8. Mankisennevan pinta-alojen jakautuminen eri vesienkäsittely-yksiköiden välillä vaihtoehdossa 2
(272,4 ha).
Lohkottaiset pinta-alat

Vesienkäsittelymenetelmät roudattomana aikana

Vesienkäsittelymenetelmät pumppaamojen ohitusken aikana

Lohko

PVK 2

LA 3- LA 5- LA 7- LA
4
6
9
10

Tuotanto- Auma- YHT
alue
alue
1
2
3
4
5

YHT

24,3
94
75,1
41,3
15,8
250,5

3,6 27,9
4,8 98,8
8,3 83,4
4,2 45,5
1 16,8
21,9 272,4

PVK 3
27,9
98,8

126,7

28
79,7

83,4
45,5
16,8
145,7 107,7

3,7
45,5
16,8
66

6,2
70,8

21,7

77

21,7

Kiintoaineen pidättymistä jo sarkaojastoon tehostetaan ojiin kaivettavilla allassyvennyksillä ja
päisteputkiin asennettavilla lietteenpidättimillä. Järjestely tasaa huippuvirtaamia ja ehkäisee niiden aiheuttamaa kiintoaineskuormitusta alapuolisessa vesistössä. Suurilla valumilla myös
pumppaamo padottaa vettä. Pumppaamon yläpuolisten altaiden ja ojastojen toimiessa kiintoaineen laskeutustilana, estetään suurten valumien aikaisten kuormituspiikkien syntymistä. Pumppaamoallas ja laskeutusaltaat toimivat normaalivirtaamillakin kiintoaineen laskeuttajana ja veden varastotilana, jolloin pumpun käyntiaika voidaan säätää optimaaliseksi.
Lietesyvennykset puhdistetaan lietetilan täytyttyä, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tuotantokauden jälkeen. Lietesyvennykset kaivetaan niihin ojiin, joissa ne voidaan kaivaa turpeeseen.
Pumppaus- ja laskeutusaltaat puhdistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa
tuotantokauden päätyttyä. Kaikki laskeutus- ja pumppausaltaat varustetaan pintapuomeilla,
joilla estetään veden pinnalla mahdollisesti kulkeutuvan turvepölyn pääsy pumppaamolle ja
alapuoliseen vesistöön.
Eristysojilla tuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan tuotantoalueen ja vesiensuojelurakenteiden ohi alapuoliseen vesistöön. Eristysojiin sijoitettavat paloaltaat toimivat osaltaan
virtaaman tasaajina, sekä kiintoaineen pidättäjinä. Eristysojiin kaivetaan lietealtaat purkukohtien yläpuolelle. Mikäli mahdollista, lietetaskujen jälkeen tehdään ojakatko, niin ettei eristysojaa
kaiveta suoraan alapuoliseen ojaan. Eristysojien hydraulinen mitoitus ja mahdollinen putousportaiden tarve tehdään ennen hankkeen toteuttamisen alkamista normaalikäytännön mukaisesti.
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Mankisennevan suunnitellun tuotantoalueen pohjoispäässä on ojittamatonta aluetta, muutoin
ympäristö on pääasiassa metsäojitettua aluetta, jonkin verran on ojittamattomia kangasmaita.
Tällä hetkellä ojitusalueiden vedet ohjautuvat joko suoraan Mankisenojaan ja osittain Mankisennevan sarkaojitetun alueen reunaojiin ja edelleen Mankisenojaan. Myös eteläistä tuotantoon suunniteltua aluetta, lohkot 6-10 (metsäojitettu alue) ympäröivät alueet ovat metsäojitettuja ja niiden vedet virtaavat nykyisinkin Mankisenojaan.
Mankisennevan ojittaminen ja kunnostaminen turvetuotantoa varten vaatii tuotantoalueen ympärille eristysojituksen, jonka tarkoituksena on pitää tuotantoalueen ulkopuoliset vedet erillään
tuotantoalueen kuivatusvesistä. Eristysojien avulla tuotantoalueen kuivatusvesien käsittely on
hallittua ja vesienkäsittely pystytään suunnittelemaan riittäväksi. Liitteessä 6 on esitetty Mankisennevan eristysojien valuma-alueet. Valuma-aluerajaukset on tehty peruskartan ja Sykkeen
valuma-alueaineiston perusteella. Eristysojien valuma-alueiden määrittelyssä ei ole pystytty ottamaan huomioon viime vuosien aikana tapahtuneita kunnostusojituksia suon itäpuolella. Mankisennevan tuotantoalueen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleva ojasto. Uutta eristysojaa joudutaan kaivamaan noin 7 km ja olemassa olevaa ojitusta joudutaan perkaamaan eristysojaksi noin 6 km. Laajemmassa toteutusvaihtoehdossa
Mankisennevan eristysojien valuma-alue on noin 581 ha.

4.3.

Alueen kuntoonpano

Turvetuotantoalueen kuntoonpanon ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan valmistelutyöt, kuten
puuston raivaus, tuotantoalueen eristysojitus ja vesiensuojelurakenteiden rakentaminen. Tämän
jälkeen kaivetaan reuna- ja kokoojaojat, joilla vedet johdetaan vesiensuojelurakenteille.
Tuotantoalueen ojituksella lasketaan pohjavesipintaa siten, että kapillaarinen veden nousu kentän pintaan estyy. Tämä tapahtuu ojittamalla tuotantoalue 20 metrin välein olevin sarkaojin.
Reunaojaksi kutsutaan tuotantokentän reunimmaista, aluetta kiertävää ojaa. Näiden ulkopuolella sijaitsevat tuotantoaluetta kiertävät eristysojat. Eristysojilla estetään tuotantoalueen ulkopuolisten vesien pääsy tuotantoalueelle ja vesiensuojelurakenteille.
Suon pinnan kuivuttua kentät valmistellaan tuotantokuntoon. Risukko, kannot ja pintakasvillisuus poistetaan ja kenttä muotoillaan ja tasataan. Alueelle rakennetaan tiet sekä auma-, varasto- ja huoltoalueet. Suolle tulevia rakenteita ovat vesiensuojelua varten rakennettavat altaat ja
pumppaamo sekä työmaaliikenteen ja kuljetusten vaatima tiestö. Tiestö rakennetaan lopulliseen kuntoon valmistelutöiden loppuvaiheessa.
Mankisennevan hankealueella turvetuotannon kunnostus on aloitettu vuonna 1981, jolloin tuotantokelpoisesta alueesta on sarkaojitettu noin 250 ha. Kunnostuksen jatkuessa Mankisennevalle kaivetaan eristysojat, joilla turvetuotantoalueen ulkopuoliset valumavedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden ohi. Eristysojiin kaivetaan lietetaskut purkukohtien yläpuolelle. Mahdollisuuksien mukaan eristysojiin tehdään ojakatkot, ennen kuin ne laskevat muihin ojastoihin.
Alueelle suunnitellut pintavalutuskentät ja pumppaamot sekä reuna- ja kokoojaojasto rakennetaan valmistelutöiden alkuvaiheessa. Vesien johtaminen pintavalutuskentälle aloitetaan heti kun
penkereet ovat riittävästi tiivistyneet.
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Pintavalutuskenttien ollessa valmiita ja käyttökuntoisia, kaivetaan sarkaojitus tuotantoalueiden
kuivattamiseksi. Pääosa hankealueesta on sarkaojitettu ja alueen peruskuivatus siten jo toteutettu, joten suurimmalla osalla aluetta kunnostustoimet olisivat pääasiassa ojastojen puhdistusta
ja vähäisen pintakasvillisuuden poistoa.
Laajemmassa toteutusvaihtoehdossa muun kuin jo sarkaojissa olevan alueen tuotantolohkot
(suunnitelman lohkot 6-10) sarkaojitetaan tuotantosuunnitelman mukaisesti. Sarkaojitettavien
alueiden kuivatusvedet johdetaan pintavalutuskentille jo kunnostusvaiheessa. Tuotantoalueen
sarkaojitus tarvittavilta osin toteutetaan todennäköisimmin kevättalvella, jolloin myös pehmeämmät alueet on mahdollista ojittaa. Sarkaojat varustetaan kokoojaojiin johtavilla päisteputkilla ja lietteenpidättimillä. Kaikkiin sarkaojiin tehdään lietesyvennykset.
Kuivimpien alueiden pinnanmuotoilutyöt voidaan yleensä tehdä noin vuoden kuluttua sarkaojituksesta. Pinnanmuotoilussa tuotantosarat jyrsitään ja muotoillaan pituus- ja leikkausprofiililtaan sopiviksi. Tuotantosarkojen pinnanmuotoilutöiden jälkeen on vuorossa kunnostusnosto,
jossa mättäitä ja varpuja sisältävä turpeen pintakerros tuotetaan ja ajetaan auma-alueiden pohjakerrokseksi. Kuivimmat alueet olisivat näin ollen valmiina tuotantoon noin kahden vuoden
kuluttua kunnostustöiden aloittamisesta. Märempien ja pehmeämpien alueiden osalla joudutaan
seuraavina talvikausina parantamaan sarka- ja kokoojaojitusta. Näillä alueilla tuotannon aloitus
siirtyy myöhemmäksi. Usein viimeiset alueet saadaan tuotantoon vasta noin 4-5 vuoden kuluttua sarkaojituksesta.
Tuotantokentät ja ojastot vaativat vuotuista kunnossapitoa. Valmistelu- ja kunnostustöitä toteutetaan olosuhteiden salliessa ympäri vuoden.

4.4.

Tuotannossa käytettävät menetelmät ja tuotantomäärät

Turpeen tuottaminen tapahtuu pääasiassa kesäaikana ja tuotanto käsittää turpeen kuivattamisen, kokoamisen ja varastoon eli aumoihin ajon. Auma-alueet sijoittuvat suon eri puolille tieyhteyksien varsille. Mankisennevalle on suunniteltu kaikkiaan kahdeksan erillistä auma-aluetta.
Turpeen tuotanto tapahtuu pääosin touko-syyskuun aikana. Vuodessa turvetta nostetaan suon
pinnasta mm. sääolosuhteista riippuen 10–30 cm. Tuotantovaiheen kestoon vaikuttavat
turvekerrostuman paksuuden lisäksi sääolosuhteet, tuotantotehokkuus ja kulloinenkin
energiaturpeen markkinatilanne.
Mankisennevalla on suunniteltu tuotettavan pääasiassa jyrsinturvetta. Hankealueen heikosti
maatunut pintaturve tuotetaan jyrsinturpeen tuotantomenetelmällä kasvu- ja ympäristöturvekäyttöön. Syvempänä oleva paremmin maatunut turve tuotetaan jyrsinturpeen tuotantomenetelmällä energiakäyttöön. Alueelta voidaan tuottaa myös palaturvetta markkinatilanteen niin
vaatiessa. Mankisennevan koko tuotantokelpoisen alueen (347 ha) hyödynnettävä turvemäärä
on noin 2,85 milj. m³. Määrästä kasvu- ja ympäristöturvetta on noin 0,4 milj. m³. Energiaturpeen määrä on noin 2,45 milj. m³, joka vastaa energiamäärältään noin 2,2 milj. MWh (noin
110 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus).

© VAPO OY 2008

Mankisenneva, YVA -selostus

28

Mankisennevan arvioitu tuotantoaika, mihin sisältyy myös suon kuivatus ja valmistelu tuotantokuntoon, on noin 25–30 vuotta. Suon turvevarojen kuluminen on yksilöllistä ja vuosittainen
tuotantomäärä vaihtelee kulutuksen, tuotantomenetelmien, sääolojen ja turpeen laadun mukaan. Mankisennevan vuotuinen tuotantomäärä riippuu mm. tuotantopinta-alasta (taulukko 9).

Taulukko 9. Vuotuiset tuotantomäärät Mankisennevan eri tuotantopinta-alavaihtoehdoilla.
Tuotantoalavaihtoehdot
Tuotantoala 347 ha

Tuotantomäärä
m³ / vuosi
160 000 – 180 000

Supistettu tuotantoala, 272 ha

120 000 – 140 000

Hankealueella jyrsinturpeen tuotantomenetelmänä käytetään pääsääntöisesti haku-menetelmää.
Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannossa voidaan käyttää myös imuvaunumenetelmää tai mekaanista kokoojavaunumenetelmää. Myös tuotannon loppuvaiheessa mataloituvilla kentillä
imu- tai mekaanisten kokoojavaunujen käyttö lisääntyy. Palaturve tuotetaan palaturpeen nostomenetelmällä ja kokoamisessa käytetään haku-menetelmää.
Jyrsinturvetuotannon ensimmäisinä työvaiheina kaikissa menetelmissä turvekentästä irrotetaan
tasapaksu jyrsös kentän pinnalle kuivumaan. Jyrsintäsyvyys on tavallisesti 10 - 20 mm. Kuivumista tehostetaan 1-3 kääntämisellä satokierron aikana. Sääolosuhteista ja tuotantomenetelmästä riippuen satokierto kestää 1-3 päivää. Sadejaksot aiheuttavat tuotannossa keskeytyksiä.
Jyrsinturpeen tuotantomenetelmissä vetokoneina käytetään maataloustraktoreita, mutta
työkoneissa ja niiden käyttötavoissa on eroavuuksia.
Haku-menetelmän päävaiheet ovat jyrsintä, kääntäminen, karheaminen, kokoaminen ja aumaus (varastoalueelle kuljetus ja varastointi). Jyrsimällä turvekentästä irrotetaan tasapaksu jyrsös
kentän pinnalle kuivumaan. Jyrsinnän ja kääntämisen jälkeen kuiva, tavoitekosteudessa oleva
turve karhetaan tuotantosaran keskelle pitkittäin karheeksi. Karheelta turve kuormataan ja kuljetetaan aumaan. Turpeen kuormaus karheelta suoritetaan traktorivetoisella hihnakuormaimella
tavallisesti viereisellä saralla kulkevaan traktorivetoiseen peräkärryyn. Turve varastoidaan aumoihin odottamaan toimitusta.
Mekaanisessa kokoojavaunumenetelmässä jyrsinnän ja kääntämisen jälkeen kuiva turve
kerätään karheelta mekaanisella kokoojavaunulla ja puretaan varastoaumaan. Mekaanista
kokoojavaunua vedetään traktorilla. Mekaanista kokoojavaunumenetelmää käytetään yleensä
pienehköillä soilla ja mataloituvilla tuotantokentillä. Lisäksi sitä voidaan käyttää muun
menetelmän rinnalla mm. ympäristöturvetuotannossa.
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Imuvaunumenetelmässä jyrsinnän ja kääntämisen jälkeen kuiva turve kerätään kentältä
imuvaunulla ja puretaan varastoaumaan. Keräyksen jälkeen suoritetaan uusi jyrsintä.
Imuvaunukeräys toimii alipaineella, jonka avulla turve imetään kentän pinnasta keräyssäiliöön.
Turve erottuu ilmavirrasta syklonierottimessa säiliön päällä ja putoaa säiliöön. Nykyisin
imuvaunuissa käytetään syklonimaisia toisioerottimia, jotka erottavat ilmavirrasta lähes kaiken
näkyvän pölyn (Karastenpää et al. 1998). Toisioerottimilla ilmavirrasta erotettu turve puretaan
aumaan muun turpeen kanssa.
Imuvaunun etuna on sen tehokkuus epävakaissa sääoloissa, joissa turpeen kuivumisaika jää
lyhyeksi. Menetelmää voidaan käyttää myös muiden tuotantomenetelmien tukena.
Imuvaunumenetelmällä voidaan tuottaa hyvälaatuista kasvuturvetta. Vaunumenetelmät
soveltuvat parhaiten pienehköille työmaille. Niitä käytetään myös turvepaksuudeltaan matalilla
kentillä.
Palaturvetuotannossa turve puristetaan koneellisesti tiiviiksi paloiksi turvekentälle kuivumaan.
Kuivumista tehostetaan kääntämällä paloja satokierron aikana. Kuivan, tavoitekosteudessa
olevan palaturve karhetaan tuotantosaran keskelle pitkittäin karheeksi. Karheelta turve kuormataan ja kuljetetaan aumaan.
Aumaan ajon jälkeen aumat muotoillaan ja turve säilytetään aumoissa. Turve toimitetaan asiakkaille kuorma-autoilla kulutustilanteen mukaan. Kasvu- ja ympäristö-turpeiden toimitusten
painopiste on kevät-syyskaudella ja energiaturpeen talvi-kuukausina.

4.5.

Tuotantoalueen liikennejärjestelyt

Turvetuotantoalueella tiestöä tarvitaan kuljetuksia, työkoneiden liikkumista, vesiensuojelujärjestelmien huoltotöitä ja palosuojelua varten. Energiaturpeen kuljetus aumoista
asiakkaalle tapahtuu pääosin tuotantokauden ulkopuolisena aikana talvella. Turve toimitetaan
asiakkaalle maantiekuljetuksina. Koska turve tyydyttää alueellista ympäristöturpeen ja energian
tarvetta, ovat turpeen kuljetusmatkat varsin lyhyitä, yleensä alle 100 km.
Mankisennevan tuotantoalueelle on suunniteltu kaikkiaan kahdeksan erillistä auma-aluetta
siten, että ne ovat tuotannollisesti keskeisellä alueella. Suppeammassa toteutusvaihtoehdossa
auma-alueita on kuusi. Tieverkosto ja turpeen varastointialueet (auma-alueet) esitetään
tuotantosuunnitelmassa. Tukikohta aluetta ei sijoiteta nykyisen tieyhteyden päähän, suon
koillisosaan, vaan se pyritään tekemään tuotantoalueen eteläosan tieyhteyden läheisyyteen tai
suon länsireunalle.
Mankisennevalle on suunniteltu kolme turvetoimituksiin käytettävää tieyhteyttä. Mankisennevan
länsiosaan tulee nykyisin metsäautotiestö, jota jatketaan auma-alueille ja parannetaan
täyttämään turvetoimitusten vaatima taso. Mankisennevan itäosaan (eteläisempi reitti) tulee
metsäautotien pisto, jonka kautta on tarkoitus rakentaa kuljetusyhteys suolle. Lisäksi nykyinen
tieyhteys Mankisennevan koillisosaan kunnostetaan palotieyhteydeksi. Palotien käyttö rajoittuu
ainoastaan hätätilanteisiin, eikä sitä käytetä turvekuljetuksiin tai normaaliin työmaaliikenteeseen.
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Kuvassa 6. on esitetty suunnitellut tieyhteydet ja turpeen kuljetusreitit suon välittömässä
läheisyydessä.

Kuva 6. Mankisennevan tieyhteydet. Turpeen kuljetusreitit on merkitty sinisellä ja palotiereitti
punaisella.

Mankisennevalta tuotettavan energiaturpeen pääkäyttökohteita ovat Haapaveden alueen
energiaturveasiakkaat ja Oulussa sijaitsevat turvetta käyttävät laitokset. Oulussa sijaitseville
asiakkaille turpeen kuljetusreitti suuntautuu Mankisennevalta itään maantielle nro. 822, josta
edelleen pohjoiseen Temmeksen kautta Ouluun. Turvetoimitusten suuntautuessa Haapavedelle
kuljetusreitti suuntautuu maantietä 822 etelään Kestilään, josta edelleen Piippolaan.
Tuotantotoiminnan aiheuttama työmaaliikenne keskittyy touko-syyskuun väliselle ajalle. Työmaaliikenne on pääasiassa urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä henkilöautoliikennettä.
Tuotantotoiminnassa käytettävät vetokoneet (traktorit) tuodaan työmaalle keväällä ja viedään
syksyllä pois. Tuotantokoneet ovat työmaalla pääosin ympärivuoden, joten niitä ei juurikaan
kuljeteta lukuun ottamatta satunnaisia siirtoja. Kunnostus- ja ympäristönsuojelutoiminnassa
käytettäviä koneita tuodaan työmaalle keskimäärin 2-3 kertaa tuotantokauden aikana. Tuotantoaikana asiaton liikkuminen turvetyömaalla on kiellettyä paloturvallisuuden vuoksi. Tämän
vuoksi tuotantoalueelle johtavat tiet suljetaan tuotantoaikana puomilla.

4.6.

Tuotantotoiminnassa käytettävät aineet

Mankisennevalla tuotannossa käytettävien koneiden määrä ja niiden käyttämän
polttoainemäärä riippuu käytössä olevasta tuotantoalasta. Laajemmalla tuotantoalalla (347 ha)
tuotantokautena olisi käytössä keskimäärin 8 traktoria. Suppeammalla tuotantoalalla (272 ha)
tarvitaan tuotantotoiminnassa keskimäärin 6 traktoria. Tuotantoalasta riippuen tuotantokauden
aikana käytettävä polttoainemäärä on keskimäärin 70 000 – 90 000 litraa ja voiteluöljyjen
määrä 500 – 700 litraa (taulukko 10). Polttoaineiden ja voiteluöljyjen lisäksi käytetään pieniä
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määriä muita voiteluaineita. Tuotannossa käytettäviä vetokoneita varten urakoitsijoilla on
tuotantoalueella 1 000-5 000 litran polttoainesäiliöitä.
Taulukko 10. Mankisennevalla käytettävien poltto- ja voiteluaineiden määrät tuotantokauden
aikana eri tuotantopinta-alavaihtoehdoilla.
traktorit,
kpl / kausi

polttoöljy
l / kausi

voiteluöljy
l / kausi

Tuotantoala 346,6 ha

8

90 000

700

Supistettu tuotantoalue, 272,3 ha

6

70 000

500

Tuotantoalavaihtoehdot

Polttoöljy varastoidaan säiliöissä työmaan tukikohta-alueella tai muualla säiliöille varatulla ja
paloviranomaisen hyväksymillä alueella. Voiteluaineet varastoidaan tukikohta-alueella niille
varatuilla paikoilla. Polttoainesäiliöiden sijainti esitetään vuosittain päivitettävissä työmaan
turvallisuussuunnitelmassa. Tuotantoalueen turvallisuussuunnitelma toimitetaan kunnan
palopäällikölle.
Turvetuotantoalueen valumavesiin ei lisätä mitään aineita, vaan vesi on verrattavissa
suoperäiseltä valuma-alueelta tulevaan veteen. Valumavesissä ei myöskään ole myrkkyjä eikä
haitallisia bakteereita. Mankisennevan kuivatusvesien pumppauksessa pintavalutuskentille
käytetään dieselaggregaattia.

4.7.

Tuotantotoiminnassa syntyvät jätteet

Tuotantotoiminnassa syntyy talous-, muovi- ja öljyisiä jätteitä. Jäteöljyn, ongelmajätteet sekä
sekajätteet kerätään Mankisennevalle rakennettavaan keräilypisteeseen, jossa ne tarpeen mukaan pakataan ja merkitään siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Eri jäte-erille varataan omat keräysastiat ja ne varustetaan jätetyypin (sekajäte, öljyjäte
jne.) nimikylteillä. Työmaalle vuosittain laadittavasta jätehuoltosuunnitelmasta käy ilmi keräilypisteen sijainti, laatu, jätteen poiskuljettaja yhteystietoineen sekä tyhjennysjaksot. Työmaalla
syntyneiden jätteiden määrä ja laatu kirjataan ylös.
Aumojen peitteenä käytettävä muovi kerätään kasoihin ja varastoidaan tuotantoalueella sille
osoitetulla paikalla. Muovi voidaan esim. paalata ja käyttää myöhemmin energiantuotantoon.
Turvekenttä sisältää jonkin verran kantoja ja muuta puuainesta. Tarvittaessa puuaines erotellaan turpeesta tuotantotoiminnoissa. Kanto- ym. puuaines varastoidaan kasoihin auma-alueille
ja tuotantoalueen reunoille ja käytetään hakeraaka-aineena.
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5.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN KOHTEET

5.1.

Tuotantoalue ja se välitön lähiympäristö

Mankisennevan hankealueesta noin 250 hehtaaria on sarkaojitettu turvetuotantoa varten.
Muilta osin hankealue on metsäojitettua aluetta. Metsäojitettujen ja turvetuotantoa varten
sarkaojitettujen alueiden luonnontila on muuttunut. Metsäojitetun alueen reunamilla on paikoin
pienialaisia ojittamattomia alueita, joiden yhteispinta-ala on n. 30 ha. Ojittamattomat alueet on
osin varattu pintavalutuskentiksi. Mankisennevalle on suunniteltu kolme kuljetuksiin tarkoitettua
tieyhteyttä sekä lisäksi palotieyhteys alueen koillisosaan hätätilanteiden varalta.
Hankealueen lähiympäristössä harjoitetaan pääasiassa metsätaloutta ja lähiympäristön suot on
valtaosin ojitettu metsätalouskäyttöön. Pohjoisosastaan Mankisennevan tuotantoalue rajautuu
ojittamattomaan suoalueeseen. Ojittamattoman alueen laajuus on kaikkiaan noin 90 ha.
Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä pohjavesialueita.
Sarkkinen et al. (2000) mukaan Mankisennevalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole
kulttuurihistoriallisia kohteita. Hankealueella ei ole luontopolkuja, kelkkareittejä tai muita
vastaavia ulkoilureittejä.

5.2.

Purkuvesistöt

Mankisenneva sijaitsee Siikajoen vesistöalueella (57) ja tarkemmin siitä Siikajoen keskiosan
(57.02) ja Kurranojan valuma-alueella (57.026) (Ekholm 1993). Kurranojan valuma-alue on
122,55 km² ja järvisyys 3,45 %(alarajana Siikajoki). Mankisennevan vedet laskevat nykyisin
Mankisenojan kautta Kurranjärveen (kuvat 7 ja 8).
Tuotantosuon kuivatusvedet on suunniteltu johdettavan alapuoliseen vesistöön pintavalutuksen
jälkeen. Mankisennevalta vedet johdetaan Mankisenojan kautta Kurranjärven kaakkoisosan
ja edelleen järven kaakkoisosasta alkavan Kurranojan kautta Siikajokeen. Mankisennevan
eteläisimmältä pintavalutuskentältä on Kurranjärveen matkaa noin 5 km, josta edelleen
Siikajokeen noin 14 km.
Mankisenojan valuma-alue on pääosin metsäojitettua suota ja metsää. Peltoja alueella ei juurikaan ole. Kurranjärven valuma-alue on pääosin metsäojitettua aluetta. Järven rannoilla on jonkin verran mökkiasutusta. Kurranojan lähtöpäähän on tehty matala pato, jolla on pyritty nostamaan Kurranjärven vedenpintaa (kuva 9). Kurranojan valuma-alue koostuu pääosin ojitetusta suosta ja metsästä ja ojan alaosalla on asutusta ja peltoja.
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Kuva 7. Mankisenoja laskussa Kurranjärveen. Taustalla näkyy Kurranjärvi.

Kuva 8. Kurranjärven eteläosa, Mankisenojan suualueen kaislikkoa.
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Kuva 9. Kurranojan lähtö Kurranjärven eteläosasta. Kuvassa näkyy myös Kurranojaan rakennettu pato.

Mankisenojan valuma-alueen pinta-ala ojan suulla (Kurranjärvi) on noin 35 km2, josta
Mankisennevan suunnitellun laajimman turvetuotantovaihtoehdon (koko pinta-ala 346,6 ha)
osuus on 9,9 %. Mankisennevan osuus Kurranjärven valuma-alueesta (noin 60 km2) on 5,8
%. Mikäli Mankisennevan turvetuotantoalueen vedet pitäisi johtaa Kurranjärven ohi,
tarkoittaisi se lyhimmillään noin 500 m pituisen laskuojan kaivamista Mankisenojasta suoraan
Kurranojaan Kurranjärven kaakkoispäässä. Alueen maat eivät ole Mankisennevan hankkeesta
vastaavan hallinnassa.
Kurranjärven ohitus tarkoittaisi käytännössä koko Mankisenojan valuma-alueen vesien
johtamista järven ohi, jolloin Kurranjärven valuma-alue (n. 60 km2) pienenisi noin 35 km2:llä ja
valuma järveen pienenisi. Järven valuma-alueen puolittuminen todennäköisesti heikentäisi
olennaisesti veden vaihtuvuutta Kurranjärvessä.
Kurranjärven ohittamista varten järven kaakkoispään viereen olisi kaivettava laskuoja suoraan
Mankisenojasta Kurranojaan. Laskuojan kaivaminen vaatisi mittavat kaivu- ja pengerrystyöt,
jonka kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi. Laskuojaa varten tulisi kaivaa noin 10 m
leveä ja 2 m syvä uoma. Todennäköistä on, että uoma olisi verhoiltava pohjalta ja luiskista
suodatinkankaalla ja kiviheitokkeella eroosion estämiseksi. Näin mittavan uuden laskuojan
kaivutöistä aiheutuisi ilman verhousta väistämättä voimakasta eroosiota ja sen mukana
kuormitusta alapuoliseen vesistöön. Uoma ja sen penkereet muuttaisivat alueen rantamaiseman
nykyisestä täysin.
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Rantakiinteistöt

Mankisennevan alapuolisen vesistön lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat Kurranjärven
kaakkoisosassa, noin 5 km vesimatkan päässä tuotantoalueen eteläisimmästä
pintavalutuskentästä.

5.4.

Muut kiinteistöt

Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta eikä loma-asutusta.
Lähimpiin vakituisesti asuttuihin taloihin on suunnitellulta tuotantoalueelta matkaa 1,6-1,8 km.
Talot sijaitsevat hankealueen itäpuolella maantien nro. 822 varrella. Talojen ja tuotantokentän
väliin jäävä alue on metsää. Lähimmän mökit sijaitsevat Kurranjärven eteläosassa, johon on
Mankisennevalta matkaa noin 2 km. Väliin jäävällä alueella on metsää.
Mankisennevan turvekuljetukset suuntautuvat pääasiassa Haapavedelle ja Ouluun. Oulun
turvekuljetukset ja muu liikenne ohjataan suolta itään maantielle nro. 822, josta edelleen
pohjoiseen Temmeksen kautta Ouluun. Myös Haapaveden suunnan turvekuljetukset ohjataan
suolta itään maantielle nro. 822, josta edelleen etelään kohti Kestilää. Lähin asutus
kuljetusreitin varrella sijaitsee maantien nro 822 varressa, johon on Mankisennevalta matkaa
noin 2 km.

6.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN HALLINTA

Turvetuotannon eri vaikutuksia hankealueeseen ja sen lähiympäristöön tarkastellaan osaalueittain. Ympäristövaikutusten arvioimiseksi Mankisennevalla on tehty kasvillisuusselvitys ja
linnustoselvitys kesällä 2002. Lokakuussa 2002 Mankisennevan lähialueen asukkaille ja
Kurranjärven kesämökkiläisille lähetetyllä kyselyllä selvitettiin mm. alueen marjastus- ja muuta
virkistyskäyttöä sekä kalastusta Kurranjärvellä. Kurranjärven käyttö- ja kalastustiedustelu
uusittiin v. 2005.

6.1.

Luonnonympäristö

6.1.1.

Vaikutukset kasvillisuuteen

Soiden kasvillisuus koostuu pääasiassa hygrofiilisistä eli kosteushakuisista kasvilajeista ja yhdyskunnista. Soilla esiintyy lukuisia vain niille ominaisia kasvilajeja, mutta myös yleisiä rantojen, metsien ja niittyjen kasveja (Turveteollisuusliitto ry. 2002).
Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Mankisennevalla turvekartoituksia vuosina 1975-1976.
Jo tuolloin Mankisennevan itä- ja kaakkoisosa on jo ollut metsäojitettua aluetta. 19070-luvulla
ojitettujen alueiden suotyyppi oli silmäke- ja rimpinevaojikkoa. Mankisennevan eteläosassa oli
isovarpurämeojikkoa, lounaisosassa rahkarämettä sekä länsi- ja pohjoisosassa lyhytkortista
nevaa (Lappalainen et al. 1978).
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Mankisennevan tuotantokelpoisesta (355 ha) alueesta 250 ha on sarkaojitettu turvetuotantoa
varten vuonna 1981. Muu osa tuotantokelpoisesta alueesta on metsäojitettu. Pintavalutuskentiksi varatut alueet ovat pääosin ojittamatonta suota. Ojitettujen alueiden luonnontila on muuttunut. Myös Mankisennevan ympäristö on pääosin metsäojitettu. Alueen pohjoispuolella on
ojittamatonta suota noin 90 ha.
FL Sakari Rehell teki Mankisennevan alueella kasvillisuuskartoituksen kesällä 2002 (liite 2).
Kartoitus tehtiin Vapo Oy hallinnassa olevalla alueella. Lisäksi suon pohjoisosassa kartoitettiin
myös hankealueen ulkopuolisia ojittamattomia alueita. Kartoituksessa pyrittiin saamaan riittävä
kuva suon kasvillisuustyypeistä ja suojeluarvosta. Kartoituksessa selvitettiin alueella vallitsevat
kasvillisuustyypit (suotyypit) ja niiden kasvilajisto sekä mahdolliset uhanalaiset ja harvinaiset
kasvilajit. Kartoituksessa arvioitiin suon nykytila ja luonnontilassa tapahtuneet muutokset, kuten ojitukset. Maastotarkastelun lisäksi apuna käytettiin ilmakuvia.
Ennen ojituksia Mankisenneva on ollut laajahko aapasuo, jonka vedet ovat virranneet eteläosassa virtaavaan Mankisenojaan. Nykyisin suo on ojitettu lähes kauttaaltaan. Sarkaojitetun,
noin 250 ha, alueen (kartoituksen osa-alue I) luonnontila on muuttunut täysin. Paikoin alueella
on tehty myös sarkojen muotoilu ruuvaamalla. Alueen kasvillisuus on voimakkaasti muuttunut
ja lähes kaikki alkuperäinen kasvillisuus on hävinnyt (kuva 10). Suurella osalla aluetta on vain
harvakseltaan männyn ja koivun taimia. Itäosassa aluetta on paikoin pientä koivua melko tiheässä. Sarkaojitetun alueen suotyyppi on nykyisin karhunsammalmuuttuma.
Sarkaojitetun alueen eteläpuolella (osa-alue II) oleva alue on kokonaisuudessaan ojitettu metsänkasvatusta varten. Alueella virtaa Mankisenoja. Kartoitusalueella Mankisenoja on yleensä
perkaamaton, mutta aivan kartoitusalueen eteläosasta se on kaivettu valtaojaksi. Kaivuu on aiheuttanut Mankisenojan syvenemistä myös ylempänä, jolloin ojan varret ovat muuttuneet kuivemmiksi. Lisäksi läheiset metsäojitukset ovat kuivattaneet Mankisenojaa. Mankisenojan varsi
on alun perin ollut suotyypiltään luhtaista nevakorpea ja ruoho-heinäkorpea, mutta metsäojitukset ovat kuivattaneet ja muuttaneet suotyyppejä. Muuttuminen näkyy mm. taimettumisena ja
viitakastikan runsastumisena.
Mankisennevan eteläpuoleinen alue on erittäin tiheästi metsäojitettu. Ojat ovat nykyään lähes
umpeutuneita (kuva 11). Alueen suotyyppinä on nykyisin tupasvillarämemuuttuma (liitteen 2
kartta).
Kartoituksen osa-alue III on myös pääosin metsäojitettu. Alueella on eri-ikäistä ojitusta ja
myös ojituksen tiheys on vaihtelevaa. Alueen nykyiset suotyypit ovat ojituksen vuoksi pääosin
kuivakko- tai muuttuma-asteella ja paikoin turvekankaina (liitteen 2 kartta).
Mankisennevan pohjoisosa (osa-alue IV) on ojittamatonta aluetta reuna-alueita lukuun ottamatta. Alueen pääsuotyyppinä on lyhytkorsineva (liitteen 2 kartta). Koska suot täällä ovat karuja, suurelta osalta omborotrofisia, ei reunaojien vaikutus ulotu yleensä merkittävänä kuin
muutaman metrin päähän (Rehell 2002). Mankisennevan pohjoisosan ojittamattomalle alueelle
ei ole suunniteltu tuotantoaluetta.
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Mankisenneva on erilaisten ojitusten vuoksi menettänyt lähes kaikki luonnontilaisen aapasuon
piirteet. (Rehell 2002). Eniten luonnontilaista muistuttavia ovat eräät karuimmat reunaosat osaalueilla IV ja II. Osa-alueen III alun perin märemmät ja rehevämmät suot osat yleensä muuttuneet voimakkaammin, mutta paikoin säästyneissä ruopparimpipainanteissa on kohtalaisen
edustavaakin suokasvistoa vielä jäljellä pienialaisesti (Rehell 2002).
Suunnitellun tuotantokentän alue on kokonaisuudessaan ojitettua aluetta (liitteen 2 kartta).
Mikäli alueella aloitetaan turvetuotanto, muuttuu se tuotantokenttien osalta kasvittomaksi
alueeksi. Hankealuetta nykyisin ympäröivien metsäojitusalueiden vuoksi turvetuotannon
ojitusten kuivattava vaikutus rajoittuu valtaosin hankealueen sisälle. Mankisennevan
pohjoisosan ojittamattomalla alueella tuotantoalueen ojituksen aiheuttamat kuivattavat
vaikutukset ulottuisivat vain hieman tuotantokentän ulkopuolelle.
Kartoituksessa ei havaittu valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja (Rassi
et al. 2002) tai suotyyppejä. Alueellisesti Mankisenneva kuuluu Keskiboreaaliseen
Pohjanmaan alueeseen. Mankisennevan osa-alueella III tavattiin niukkoina kasvustoina
rimpivihvilää (Juncus stygius), joka ovat Pohjanmaan alueella arvioitu alueellisesti uhanalaisiksi
lajiksi. Rimpivihvilän esiintymä Mankisennevalla on pieni ja nykyinenkin ojitus voi tuhota
esiintymän
pitemmän
ajan
kuluessa.
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Kuva 10. Mankisennevan keskiosan 1980-luvun alussa turvetuotantoon sarkaojitettua ja
muotoiltua aluetta.

Kuva 11. Mankisennevan eteläosaa. Kuva otettu Mankisenojan eteläpuoleiselta alueelta, missä
metsäojat ovat lähes umpeutuneet.
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Vaikutukset linnustoon

Soilla on omaleimainen pesimälinnusto. Soille ominaisin linturyhmä on kahlaajat, mutta soilla
pesii myös vesi-, peto-, lokki- ja varpuslintuja. Soiden linnuston koostumus ja runsaus vaihtelevat suotyyppien mukaan. Korvissa ja runsaspuustoisilla rämeillä pesii pääasiassa metsälajeja.
Avosoita, nevoja ja harvapuustoisia rämeitä luonnehtivat avo-maan lajit. Viimeksi mainittuun
ryhmään kuuluvat miltei kaikki varsinaiset suolintulajit.
PSV-Maa ja Vesi Oy teki linnustoselvityksen Mankisennevan hankealueella kesällä 2002 (liite
3). Lintukartoituksessa selvitettiin alueen pesimäaikaista linnustoa. Tarkoituksena oli selvittää
yleispiirteisesti alueen linnusto. Laskenta suoritettiin 4.6.2002. klo 04.30-08.20 välisenä aikana. Pesimälinnuston lajikoostumus ja yksilömäärät selvitettiin linja- ja kartoituslaskentojen avulla. Kartoitus keskittyi Vapo Oy:n hallinnassa olevalle alueelle, mutta myös turvetuotantoalueen
reunaosien linnusto huomioitiin. Sarkaojitetuilla alueilla laskenta toteutettiin linjalaskentana,
mutta suon märemmissä osissa laskenta tehtiin kartoituslaskentana.
Pesimäaikana alueella tavattiin yhteensä 21 lintulajia joista varsinaisia suolintuja oli 5 lajia; kurki, pikkukuovi, liro, niittykirvinen ja keltavästäräkki. Havaitut yksilömäärät eivät olleet suuria:
runsaimpana lajina esiintyi pajulintu, jonka laskennallinen minimiparimäärä (5,4 paria/km²) on
selvästi alle keskimääräisen tiheyden. Varsinaisista suolinnuista runsain oli niittykirvinen (3,6
paria/km²) (PSV-Maa ja Vesi 2002). Suojeluarvoltaan merkittäviä Mankisennevan alueella
pesiviä lajeja olivat EU:n lintudirektiivissä mainitut teeri, kurki, kapustarinta ja liro (taulukko
11). Liro ja pikkukuovi kuuluvat Suomen kansainvälisiin erityisvastuulajeihin (EVA). Havaituista lajeista Suomessa silmälläpidettäviksi on luokiteltu teeri, käki ja pensastasku.
EU:n direktiivilajeista kurki, teeri ja liro esiintyvät yleisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja kapustarintoja tavataan varsin yleisesti joskin harvalukuisena Pohjois-Pohjanmaan soilla (PSV-Maa ja
Vesi 2002). Silmälläpidettäviä ovat lajit, jotka eivät täytä vaarantuneiden lajien kriteerejä eivätkä ne lukeudu varsinaisesti uhanalaisiin lajeihin.
Vuoden 2002 laskennoissa Mankisennevan alueella tavattiin kolme uusimman uhanalaisluokituksen (Rassi et al. 2001) mukaista silmälläpidettävää, mutta ei varsinaisesti uhanalaista lajia
(taulukko 11). EU:n lintudirektiivin I liitteessä mainituista lajeista alueella tavattiin neljä lajia ja
Suomen erityisvastuulajeihin kuuluu kaksi lajia.
Mankisennevan linnustollinen arvo on varsin vähäinen. Mankisennevan linnusto on varsin vähälajista eivätkä yksilömäärätkään nouse korkeiksi. Tätä tukee myös alueen suojelupisteiden alhaisuus (3,47). Varsinaisia suolintuja alueella pesii vain 5 lajia, joiden esiintyminen keskittyy
alueen märempiin ja luonnontilaisempiin reunaosiin. Alueella tavataan vain joitakin suojelullisesti
merkittäviä lajeja ja näiden lajien yksilömäärät jäävät alhaisiksi.
Sarka- ja metsäojitettujen alueiden linnusto koostuu lähinnä pensaikko- ja metsälinnuista, joille
soveliaita biotooppeja on tarjolla myös Mankisennevaa ympäröivillä metsäalueilla. Linnustolli-
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sesti arvokkaimpia alueita ovat suon vielä luonnontilaiset reuna-alueet, joilla myös valtaosa
suojelullisesti tärkeistä lajeista havaittiin.

Taulukko 11. Mankisennevalla vuonna 2002 havaittujen lintujen parimäärät. Lisäksi esitetään
lintulajin uhanalaisuus vuoden 2000 uhanalaisluokituksessa (s = silmälläpidettävä), EUlintudirektiivin I-liitteen lajit ja Suomen erityisvastuulajit (EVA). Varsinaiset suolajit on tummennettu.
Havaittu parimäärä
Laji

teeri
kurki
kapustarinta
pikkukuovi
liro
käki
metsäkirvinen
niittykirvinen
pensastasku
keltavästäräkki
räkättirastas
laulurastas
punarinta
pajulintu
talitiainen
korppi
peippo
järripeippo
vihervarpunen
urpiainen
pajusirkku
Yhteensä

Linja-laskenta

1,5
0,1
0,6
0,6
0,1
1,0
3,6
0,6
0,6

Kartoituslaskenta

Uhanalaisuus

Lintudirektiivi

s

x
x
x

1
1
1

x
2

EVA-laji

x
x

s

3
s
1

0,6
1,0
5,4
0,6
0,1
2,0
1,0
1,4
0,3
0,5
21

2
11

Turvetuotannon linnustovaikutukset aiheutuvat lähinnä suoympäristön muuttumisesta sekä työkoneiden aiheuttamasta häiriöstä. Ympäristön muuttumisen vuoksi pesimälinnusto häviää tuotantokentän alueelta, mutta ne voivat edelleen pesiä muualla lähiympäristössä ja myös pintavalutusalueilla. Mm. kahlaajien ja vesilintujen on havaittu suosivan pintavalutuskenttiä. Tuotantoalue voi toimia muutonaikaisena levähdysalueena, mutta kasvipeitteen häviäminen merkitsee
lintujen ruokailu-mahdollisuuksien heikkenemistä itse tuotantoalueella. Kokemusten mukaan
teeret voivat myös kelpuuttaa tuotantokentän soidinalueekseen luonnontilaisen suon tapaan.
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Turvetuotannon vaikutusten merkittävyys seudun lintulajistolle riippuu suolla pesivästä lajistosta
ja sen runsaudesta. Tehdyn linnustoselvityksen mukaan Mankisennevan linnustollinen merkitys
on vähäinen. Linnustokartoituksissa alueella ei havaittu uhanalaisia lajeja. Alueella tavattiin
kolme silmälläpidettävää lajeja, neljä EU:n lintudirektiivin I liitteessä mainittua lajia ja kaksi
Suomen erityisvastuulajia.

6.1.3.

Vaikutukset muuhun eläimistöön

Suoeläimistöstä linnut muodostavat olennaisimman osan. Suoeläimistön suojelussa linnustoa pidetään tärkeimpänä kohteena (Komiteamietintö 1977:48). Nisäkkäistä soilla on merkitystä lähinnä poroille, metsäpeuralle ja jossain määrin hirvelle. Hirvi vierailee suolla lähinnä ruokailemassa. Tyypillisimpiä ruokailupaikkoja ovat puronvarsien ja soiden laitamien lehtipuu- ja pensaskasvustot
Turvetuotannon aloittaminen Mankisennevalla ei juurikaan vaikuta muiden eläinten liikkumiseen
alueella.

6.1.4.

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan erilaisten elinyhteisöjen ja niiden elottoman ympäristön monimuotoisuutta ja samalla eri eliölajien määrää ja lajien sisäistä perinnöllistä vaihtelua.
Käytännön tarkastelua varten luonnon monimuotoisuus voidaan jakaa kolmeen osaan (esim.
Haila 1994,Turunen 1994):
-

lajistolliseen monimuotoisuuteen
lajien ja populaatioiden perinnölliseen monimuotoisuuteen
luonnontyyppien ja ekosysteemien monimuotoisuuteen

Suoluonnon monimuotoisuutta luovat luonnontilaiset suoyhdistymät, suotyypit ja soille ominaiset kasvi- ja eläinlajien elinympäristöt. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin:
- Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoimikunnan mietinnön (Rassi et al. 2001)
mukaisiin valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisiin lajeihin
- EU-direktiivilajeihin (lintudirektiivi ja luontodirektiivi)
- ns. Suomen erityisvastuulajeihin.
- Luonnonsuojelulain mukaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin
- Metsähallituksen ympäristöoppaan (Korhonen et al. 1997) mukaisiin uhanalaisiin suotyyppeihin
Mankisennevan alue kuuluu Suomen suovyöhykejaottelussa Pohjanmaan aapasoihin.
Mankisennevan hankealueesta valtaosa on ojitettu turvetuotantoa varten ja suon eteläosa on
metsäojitettu. Sarkaojitetun alueen itäreunalla on pienialaisia ojittamattomia alueita. Ojitetuilla
alueilla suotyyppien luonnontila on voimakkaasti muuttunut. Hankealuetta ympäröivät
pääasiassa metsätalouskäytössä olevat suoalueet. Mankisennevan pohjoisosassa suunnitellun
tuotantoalueen ulkopuolelle jää noin 80 ha ojittamatonta suota.
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Mankisennevalla ei tavattu rauhoitettuja tai valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja eikä
kasvillisuustyyppejä. Alueellisesti uhanalaisena lajina tavattiin rimpivihvilää pieninä kasvustoina.
Kauttaaltaan ojitettuna alueena Mankisennevalla ei ole sellaisia erityisarvoja, että hanke uhkaisi
lähialueiden, Suomen tai EU:n luonnon monimuotoisuutta.
Mankisennevan linnusto on vähälajista ja yksilömääriltään pieniä. Vuoden 2002 lintulaskennassa tavattiin kolme uusimman uhanalaisluokituksen mukaista silmälläpidettävää al jia, mutta ei
varsinaisesti uhanalaista lajia. Alueella tavatuista lintulajeista neljä kuuluu EU:n lintudirektiivin I
liitteessä mainittuihin lajeihin ja kaksi Suomen erityisvastuulajeihin.
Mankisennevalla havaittua lintulajistoa tavattaan yleisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Myös
Natura 2000-verkostoon sisältyy useita alueita, joilla tavataan vastaavia lintulajeja. Mankisennevaa lähinnä sijaitseva Natura 2000-alue, joilla ko. lintulajeja tavataan, on Veneneva - Pelso
(FI1101 002), joka sijaitsee lähimmillään 3 km etäisyydellä Mankisennevasta. Turvetuotannon
aloittaminen alueella ei vaaranna linnuston monimuotoisuutta lähialueilla.

6.1.5.

Maisemavaikutukset

Maiseman kokemiseen vaikuttavat ihmisten erilaiset kokemukset, tavoitteet, toiveet ja asenteet. Tästä syystä arviot samasta maisemasta voivat olla hyvin erilaisia. Turve-tuotantoalueen
maisema muistuttaa maataloustuotannossa olevaa peltoa, kuitenkin sillä erotuksella, että turvesuo on koko kesäajan kasviton.
Mankisennevan ojitetut alueet ovat voimakkaasti muuttuneita. Ojittamattomia alueita vain pieninä sirpaleina hankealueen itäpuolella. Myös hankealueen eteläosassa virtaava Mankisenoja
on muuttunut, se on osin kaivettu valtaojaksi ja sen reunat ovat kuivuneita ja muuttuneita.
Turvetuotanto muuttaa alueen kasvittomaksi, minkä vuoksi suon välitön lähimaisema muuttaa
jonkin verran erityisesti kesällä. Mankisennevan ympäristö on pääasiassa metsätalouskäytössä,
pohjoisosastaan tuotantoalue rajautuu luonnontilaisiin suoalueisiin. Lähimpään vakituiseen asutukseen turvetuotantoalueen reunasta on matkaa noin 1,6 km ja lähimpään loma-asutukseen
Kurranjärven rannalla noin 1,7 km. Väliin jää metsää. Ympäristön loivapiirteisyyden ja puustoisuuden vuoksi tuotantoalue ei tule merkittävästi näkymään kaukomaisemassa, eikä näy esim.
Kurranjärvelle.
1-vaihtoehdossa tuotantoalueen läpi kulkevan Mankisenojan varteen tulee jäämään noin 100400 m laajuinen kasvillisuuden peittämä ja osin puustoinen vyöhyke (ks. suunnitelmakartta liite
6). Aluetta ei kunnosteta tuotantoon. Tämä vyöhyke toimii osin myös turvetuotantoalueen maisemallisena katkasijana.
Vesiensuojelumenetelmäksi Mankisennevalle on suunniteltu sulan maan aikaista pintavalutusta,
jonka jälkeen vedet johdetaan Mankisenojan kautta viiden kilometrin vesimatkan päässä sijaitsevaan Kurranjärveen. Mankisenneva on pääosin jo sarkaojitettu ja Mankisenojan varren suot
ovat kokonaisuudessaan metsäojitettuja, jolloin Mankisennevan ottaminen turvetuotantoon ei
vaikuta Kurranjärven rehevöitymiseen niin, että se näkyisi maisemassa. Mankisennevan turve-
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tuotannon aiheuttama kuormitusvaikutus alapuoliseen vesistöön on esitetty kohdassa 6.2.6
”Arvio Mankisennevan turvetuotantoalueen vesistövaikutuksista”

6.1.6.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Mankisennevan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole kulttuurihistoriallisia kohteita,
joten hankkeella ei ole vaikutusta alueen kulttuuriperintöön (Sarkkinen et al. 2000).

6.1.7.

Vaikutukset virkistyskäyttöön

Mankisennevan käyttöä marjastukseen ja virkistykseen selvitettiin kyselyllä lokakuussa 2002.
Samalla tehtiin Kurranjärven (sekä Mankisenojan ja Kurranojan) kalataloustiedustelu, jonka
tuloksia on käsitelty kohdassa 6.3.2. Kysely postitettiin osoitteettomana hankealueen ympäristöön lähitalouksille Haaraojalle, kaikkiaan 8 kpl, ja osoitteellisena Kurranjärven ympäristön
kesämökkien omistajille, kaikkiaan 33 kpl. Kyselyyn saatiin 26 vastausta eli vastausprosentti
oli 63 %.
Marjastus
Soilla kasvavista marjoista arvokkaimmat ovat hilla ja karpalo. Hilla on pääasiassa räme- ja
korpikasvi, joskin myös avosoiden rahkamättäiltä voi joinakin vuosina saada hyvän sadon.
Hyvältä marjastussuolta saadaan hillaa yli 30 kg/ha (Veijalainen 1976). Hillaa esiintyy koko
maassa, mutta runsainta sen esiintyminen on Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen suoalueilla. Vuosittain sato vaihtelee erittäin suuresti (Korhonen et al. Savonmäki 1997).
Karpalon kasvupaikkoja ovat nevat, rämeet ja korvet. Parhailla kasvupaikoilla, lyhyt-kortisilla
nevoilla ja saranevoilla, sato saattaa olla jopa 500 kg/ha. Tupasvillarämeiltä satoa voidaan
saada 200 kg/ha ja nevakorvista noin 100 kg/ha. Vuosittaisesta karpalosadosta jää huomattava osa keräämättä (Korhonen et al. 1997). Myös puolukka ja mustikka kasvavat suon laidoilla. Ne ovat kuitenkin pääasiassa kangasmaiden kasveja.
Mankisennevalla selvitettiin mm. suolla tapahtuvan marjastuksen merkityksestä. Kyselyyn vastanneista talouksista 85 % ilmoitti poimineensa luonnonmarjoja vuosina 2000–2002 (taulukko
12).
Taulukko 12. Vastaukset Mankisennevan ympäristössä tehtyyn kyselyyn. Kysymys: ”Poimittiinko kotitaloudessanne luonnonmarjoja vuosina 2000 - 2002?”
Talouksia
kpl
Kyllä

%

22

85

Ei

3

12

Ei vastaa

1

4
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Vastanneista kymmenen ilmoitti poimineensa marjoja myös Mankisennevalta tai sen läheisyydestä. Alueelta oli kerätty pääasiassa hillaa ja hieman karpaloa. Suomarjojen lisäksi hankealueelta tai sen läheisyydessä oli poimittu puolukkaa. Kukaan vastanneista ei ollut kerännyt suomarjoja ainoastaan Mankisennevalta.
Kyselyyn vastanneiden kotitalouksien kerättyjen luonnonmarjojen kokonaismäärä oli noin 2
300 kiloa, joista varsinaisia suomarjoja oli noin 620 kiloa (taulukko 13). Suomarjoista noin
180 kiloa poimittiin Mankisennevalta. Määrä on noin 30 % kaikista kerätyistä suomarjoista.
Kotitalouksissa valtaosa kerätystä karpalosta ja puolukasta käytettiin itse. Hillasta ja mustikasta alle puolet oli kerätty myyntiin. Mustikasta kerättiin myyntiin 150 kg ja hillaa 200 kg.

Taulukko 13. Kyselyyn vastanneiden kotitalouksien kokonaismarjasaalis vuonna 2002 ja Mankisennevalta kerättyjen marjojen osuus.
Marja

Hilla

Kokonaismarjasaalis (kg)

josta
Mankisennevalta
kerätty (kg)

Mankisennevan
osuus (%)

569

167

29,3

53

16

30,2

Mustikka

380

0

0

Puolukka

1 285

356

27,7

5

0

0

2 292

539

23,5

Karpalo

Muut marjat
Yhteensä

Vastanneista 50 % piti vuotta 2002 huonompana marjavuotena verrattaessa vuosiin 2000 ja
2001. Vastanneista 27 % ilmoitti vuoden 2002 olleen keskinkertainen marjastusvuosi (taulukko 14).

Taulukko 14. Vastaukset Mankisennevan kyselyyn. Vuoden 2002 marjasato vuosiin 2000 ja
2001 verrattaessa.
kpl

%

Parempi

1

4

Keskinkertainen

7

27

Huonompi

13

50

Ei vastaa

5

19

Vastaajista 54 % piti Mankisennevan aluetta tärkeänä marjapaikkana (taulukko 15). Vastaavasti 8 % mielestä alue ei ole tärkeä marjapaikka ja 31 % ei osannut sanoa. ”Kyllä” vastauksia ei yleensä perusteltu. Eräinä perusteluina oli ”Kuulemma hyvä hillasuo- ja karpa-
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losuo” ja ”Hyvä maasto liikkua, saasteeton alue. Isokokoiset ja hyvän makuiset marjat, voisi
olla jopa luomumarjaa. Myyntiin poiminta alueella vilkasta.”
”Ei” / ”ei osaa sanoa” vastausten perusteluina oli mm., että ” Oli ennen ojituksia seudun paras
hillaneva. Ei enää.”, ”Ojitus kuivattanut liikaa”, ”Ei ole marjaneva” ja ” Olen marjastanut alueella aika vähän”

Taulukko 15. Vastaukset Mankisennevan kyselyyn. Mankisennevan merkittävyys marjapaikkana.
kpl
Kyllä

%

14

54

Ei

2

8

En osaa sanoa

8

31

Ei vastaa

2

8

Vastanneista alueella oli marjastanut 10 henkilöä. Ilmeisesti lähialueen asukkaat marjastavat
alueella. Voimakkaiden ojitusten vuoksi tuotantoon suunniteltu alue ei voi olla enää merkittävä
marjastuspaikka suomarjoja ajatellen. Turvetuotannon kunnostustöiden alkaessa marjastus
tuotantoon otettavalla alueilla päättyy. Suon reuna-alueita voi edelleen käyttää marjastukseen.
Metsästys
Myös Mankisennevan alueen metsästyksestä kysyttiin ympäristön asukkailta. Kysymykseen
vastasi vain 5 henkilöä, joista kolmen mukaan Mankisennevan metsästysmerkitys on erittäin
suuri. Muiden vastanneiden mukaan merkitys vaihteli välillä ei merkitystä – suuri merkitys. Alueelta kerrottiin metsästettävän pääasiassa hirviä ja metsäkanalintuja
Taulukko 16. Mankisennevan metsästysmerkitys tehdyn kyselyn vastausten mukaan.
kpl

%

Erittäin suuri merkitys

3

12

Suuri merkitys

1

4

Pieni merkitys

1

4

Ei merkitystä

1

4

20

77

Ei vastaa

Metsästysoikeus kuuluu Suomessa pääsääntöisesti alueen maanomistajalle. Mankisennevan
tuotantoon suunniteltu alue on kokonaan Vapo Oy:n omistuksessa ja omistamiensa maiden
osalta metsästysoikeus on Vapo Oy:llä.
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Muu virkistyskäyttö
Tietyn alueen virkistyskäytön määrään vaikuttaa mm. alueen väestöpohja, luonnon vetovoima,
saavutettavuus ja saatavilla oleva informaatio. Yleisiä soiden virkistys-käytön muotoja ovat
marjastus, metsästys, luonnonharrastus ja retkeily.
Hankealueen nykyistä ulkoilukäyttöä selvitettiin asukaskyselyssä. Vastaajista tai heidän perheenjäsenistään ainoastaan 23 % (6 kpl) ulkoilee Mankisennevalla (taulukko 17.). Ulkoilumuotoja olivat yleisimmin hiihto ja kasvien ja eläinten havainnointi.
Mankisennevan hankealueella ei ole retkeily- ja kelkkailureittejä. Alueella ei ole merkittävää
virkistyskäyttöarvoa.
Taulukko 17. Ulkoilu Mankisennevalla.
kpl
Kyllä
Ei
Ei vastaa

6.2.

Vesistövaikutukset

6.2.1.

Yleistä

%

6

23

15

58

5

19

Turvetuotantoalueen valumavesiin ei lisätä mitään aineita, vaan vesi on verrattavissa suoperäiseltä valuma-alueelta tulevaan veteen. Valumavesissä ei myöskään ole myrkkyjä eikä haitallisia
bakteereita. Turvetuotannon seurauksena (tuotantokentältä irtoava aines, ojaeroosio) aineiden
huuhtoutuminen kuitenkin lisääntyy luonnontilaiseen suohon verrattuna. Turvetuotantoalueelta
tulevat kuivatusvedet sisältävät kiintoainetta, ravinteita ja liuenneita orgaanisia aineita. Puhdistamattomina kuivatusvedet voivat aiheuttaa vesistössä rehevöitymistä, samentumista, pohjan
liettymistä, muutoksia vesieliöstössä sekä haittoja virkistyskäytölle.
Turvetuotannon vesistövaikutukset tunnetaan hyvin ja ne ovat pienemmät kuin esimerkiksi vastaavankokoisen peltoalueen vaikutukset. Turvetuotannon vesistövaikutukset vaihtelevat alueellisesti riippuen mm. tuotantoalueen suhteellisesta osuudesta vesistön valuma-alueeseen nähden,
alueen ojitustilanteesta ennen turvetuotantoa (luonnontilainen vs. metsäojitettu), vastaanottavan
vesistön laadusta ja morfologiasta sekä tuotantoalueen ja vesistön etäisyydestä. Erityisesti vaikuttavat käytetyt vesiensuojelurakenteet ja niiden toimivuus. Palaturpeen sekä heikosti maatuneen ympäristöturpeen tuotannon vesistökuormitus on vähäisempää kuin jyrsinmenetelmällä
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tapahtuva energiaturpeen tuotannosta aiheutuva kuormitus. Mahdolliset vesistöhaitat näkyvät
selvimmin ojituksen jälkeisinä vuosina ja myöhemmin varsinkin laskuojien perkausten jälkeen.
Vaikutukset ilmenevät ennen kaikkea laskuojassa ja laskuojan lähistöllä pohjan laadun muutoksina ja sitä kautta tapahtuvina lajistomuutoksina. Vesistövaikutukset ovat vähäisempiä, jos
alue on metsäojitettu ennen turvetuotannon aloittamista.
Turvetuotannon vesistövaikutusten erittely hajakuormituksen (maa-, metsätalous, haja-asutus)
aiheuttamista vaikutuksista on usein ongelmallista, koska eri maankäyttömuotoja esiintyy samalla valuma-alueella, ja näiden aiheuttama kuormitus on hyvin samankaltaista. Useimmiten
suurimmat kuormittajat ovat maa- ja metsätalous.

6.2.2.

Purkuvesistön kuvaus

Mankisennevan purkuvesistöä ja sen veden laatua on tarkasteltu tarkemmin Pöyry Environment Oy:n tekemässä selvityksessä (liite 4). Mankisenneva sijaitsee Rantsilassa Siikajoen vesistöalueella. Alue sijaitsee suurimmaksi osaksi Kurranojan valuma-alueella (57.026), minkä lisäksi suon pohjoisosassa pieni alue sijaitsee osittain Järvitalonjärven valuma-alueella (57.025).
Alueella tehdyn sarkaojituksen myötä alue on kuitenkin käytännössä siirtynyt jo Kurranojan
valuma-alueeseen, jolloin valuma-alueen pinta-ala on kasvanut noin 11 ha:lla.
Mankisennevan valumavedet johdetaan vesienkäsittelyn jälkeen Mankisenojaan, joka laskee
viiden kilometrin vesimatkan päässä Kurranjärven eteläosaan. Mankisenoja saa alkunsa metsäojista muutama kilometri Mankisennevan yläpuolella. Mankisenojan valuma-alueen pinta-ala
ojan suulla on arviolta 35 km2, josta Mankisennevan suunnitellun turvetuotantoalueen (koko
pinta-ala 346,6 ha) osuus on noin 9,9 %.
Kurranjärven eteläosasta vedet virtaavat Kurranojaan, joka laskee Siikajokeen Sipolassa.
Kurranoja on noin 10 km pitkä ja ojan valuma-alueen pinta-ala ojan suulla on noin 123 km2 ja
järvisyys 3,45 % (Ekholm 1993). Kurranojan lähtöpäähän on tehty matala pato, jolla on pyritty nostamaan Kurranjärven vedenpintaa. Kurranojan valuma-alueesta Mankisennevan suunniteltu turvetuotantoalue muodostaa 2,8 %. Merkittävämmät Kurranojaan laskevat ojat ovat
ojan keskiosalla Haisunoja sekä alajuoksulla (noin 8 km päässä Kurranjärvestä) Pakkulanoja.
Kurranojan laskukohdalla Siikajoen valuma-alueen pinta-ala on noin 2 655 km2. Mankisenojan, Kurranojan ja Siikajoen virtaamat on esitetty liitteessä 4.
Mankisenojan valuma-alue on suurimmaksi osaksi metsäojitettua suota sekä metsää. Asutusta
tai peltoviljelyä Mankisenojan valuma-alueella ei nykyään ole. Kurranjärven rannoilla on mökkiasutusta jonkin verran, mutta tästä aiheutuva hajakuormitus jäänee vähäiseksi. Kurranjärveä
kuormittavista tekijöistä merkittävimpiin kuuluu järven valuma-alueen soilla tehdyt metsäojitukset. Karttatarkastelun perusteella Kurranjärven koko valuma-alueesta suurin osa on metsäojitettua aluetta. Kurranojan valuma-alue Kurranjärven alapuolella koostuu pääosin ojitetusta
suosta ja metsästä; Kurranojan alaosalla on asutusta ja maanviljelyä. Mankisenojan valumaalueella ei sijaitse muita turvetuotantoalueita kuin Mankisenneva. Turveruukki Oy:n Hourunnevan turvetuotantoalueen (62 ha) valumavedet kulkevat Pakkulanojaa pitkin Kurranojaan.
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Siikajoen hajakuormitusselvityksen (PSV-Maa ja Vesi Oy 2003a) mukaan merkittävin kuormituslähde Siikajoen valuma-alueella on peltoviljely 60–70 % osuudella vesistöalueelle tulevasta fosforin ja typen kokonaiskuormituksesta (haja- ja pistekuormitus). Metsäojitusten osuudeksi vesistöalueen ravinnekuormituksesta on arvioitu noin 10 %. Turvetuotannon osuuden
fosforin ja typen kokonaiskuormituksesta on arvioitu olevan alle 2 %.
Turvetuotannon kuormitusta Siikajoen vesistöalueella on tarkkailtu vuodesta 1986 lähtien.
Vuoden 1998 jälkeen turvetuotantoala Siikajoen vesistöalueella on pienentynyt vanhojen tuotantoalueiden poistuessa vähitellen tuotannosta. Tuotannosta poistuvia alueita korvaavilla uusilla
tuotantoalueilla vesienpuhdistusmenetelmät ovat tehokkaammat kuin vanhoilla soilla.

6.2.3.

Purkuvesistön veden laatu

Purkuvesistön veden laatua on kuvattu tarkemmin Pöyry Environment Oy:n selvityksessä (liite
4). Mankisennevalta lähtevän veden laatua on tarkkailtu vuosina 1995 ja 2004–2005. Suon
tarkkailupiste on sijainnut nykyisten laskeutusaltaiden alapuolisella mittapadolla. Mankisenojan
suulla, Kurranjärvessä ja Kurranojan yläosalla veden laatua on tarkkailtu 1970- ja -80-lukujen
vaihteessa sekä 2000-luvulla. Kurranojan alaosalla 4-tien sillalla ja Siikajoen Sipolassa vedenlaatua on tarkkailtu Siikajoen yhteistarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailupisteiden tarkempi
sijainti ilmenee liitteen 4 selvityksen karttaliitteestä.
Mankisenneva
Mankisennevalta lähtevä vesi on lievästi hapanta ja erittäin tummaa. Humuspitoisuutta kuvaavat
CODMn-arvot ovat olleet korkeita etenkin vuosina 2004–2005, keskimäärin 71 mg/l O2. Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi on hyvin rehevää: Mankisennevan vedessä on runsaasti fosforia (119 µg/l) ja typpeä (2016 µg/l). Suurin osa (60–70 %) kokonaisfosforista on epäorgaanisessa fosfaattimuodossa eli suoraan perustuottajille käyttökelpoisessa muodossa. Kokonaistypestä noin 30–40 % on ollut epäorgaanisessa muodossa ja etenkin ammoniumtypen pitoisuudet ovat olleet korkeita (ka. 732 µg/l). Korkeat rautapitoisuudet (2004–05 ka. 8 725
µg/l) vaikuttavat veden tummuuteen (Pöyry Environment Oy 2006).
Mankisenoja
Mankisenojan suulla vesi on myös humuspitoista, mutta CODMn-arvot sekä veden väriarvot
ovat alhaisemmalla tasolla kuin Mankisennevalta lähtevässä vedessä. Ojan vesi on kuitenkin
hyvin tummaa. Fosfori- ja typpipitoisuudet ovat hyvin reheville vesille tyypillistä tasoa ja rautapitoisuudet ovat melko korkeita. Sekä ravinteita että rautaa vedessä on kuitenkin vähemmän
kuin Mankisennevan valumavedessä. Kiintoainepitoisuudet ovat Mankisenojassa olleet v.
2004–05 keskimäärin 11 mg/l, kun vastaavasti Mankisennevalta lähteneessä vedessä pitoisuustaso on ollut 8 mg/l (Pöyry Environment Oy 2006).
Kurranjärvi
Ympäristöviranomaisten v. 2000–2003 käyttökelpoisuusluokituksessa Kurranjärven veden
laatu on luokiteltu välttäväksi. Kurranjärvessä vesi on tarkkailutulosten perusteella lievästi hapanta, melko humuspitoista ja tummaa. Vedessä on runsaasti fosforia ja typpeä, ja pitoisuudet
ovat rehevien vesien tasolla. Epäorgaanisten ravinteiden pitoisuudet ovat kuitenkin selvästi al-
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haisempia kuin Mankisenojan vedessä. Kurranjärvestä ei kuitenkaan ole otettu näytteitä vuosina 2004–2005, joten tulosten vertailu on vaikeaa. Vuoden 2000 analyysitulosten perusteella
perustuotantoa rajoittava ravinne järvessä oli typpi (Pöyry Environment Oy 2006).
Kurranoja
Kurranojan yläosalla veden laatu on ollut melko samankaltainen kuin Kurranjärvessä. Fosforia
vedessä on runsaasti (57 µg/l), mutta Mankisenojaan verrattuna huomattavasti pienempi osa
fosforista (10–25 %) on epäorgaanisessa muodossa. Typestä noin 5 % on epäorgaanista.
Vuosina 2004–2005 kaikki tarkastellut pitoisuudet olivat suurempia kuin v. 1979–81; etenkin
rauta- ja kiintoainepitoisuudet olivat kasvaneet. Vuosien väliset erot sääolosuhteissa voivat kuitenkin vaikuttaa tuloksiin, varsinkin kun vesinäytteiden määrä on ollut melko pieni.
Kurranojan alaosalla vesi on hyvin tummaa ja ravinteikasta. Etenkin fosforipitoisuudet ovat
korkeita, viime vuosina keskimäärin 100 µg/l. Suuri osa fosforista on fosfaattimuodossa. Kurranojan ylä- ja alaosan fosforipitoisuuksissa on huomattava ero, mikä viittaa ojan keski- ja
alaosalle tulevaan fosforikuormitukseen. Kokonaistyppipitoisuudet ovat olleet ojan alaosalla
pienempiä kuin ojan yläosalla, mutta epäorgaanista nitraatti-nitriittityppeä on kuitenkin ollut
alemmalla pisteellä huomattavasti enemmän. Fosfori- ja typpipitoisuudet ovat olleet 2000luvulla selvästi suurempia kuin 1980- ja 1990-luvuilla (Pöyry Environment Oy 2006).
Siikajoki
Siikajoessa Kurranojan laskukohdan yläpuolella vesi on humuspitoista ja melko tummaa. Ravinnepitoisuudet ovat reheville vesille tyypillisellä tasolla, ja keskimäärin puolet kokonaisfosforista on fosfaattina. Fosforia vedessä on runsaasti, mutta kuitenkin vähemmän kuin Kurranojan
alaosalla. Korkeisiin fosforipitoisuuksiin vaikuttaa osaltaan Siikajoen valuma-alueen maaperässä yleisesti esiintyvä rautafosfori eli vivianiitti. Vesi ei ole yhtä tummaa ja rautapitoista kuin
Kurranojassa. Typpi- ja kiintoainepitoisuudet sekä CODMn-arvot ovat samaa tasoa kuin Kurranojassa. Ympäristöviranomaisten käyttökelpoisuusluokituksessa v. 2000–2003 Siikajoki on
luokiteltu pääosin välttäväksi (Pöyry Environment Oy 2006).

6.2.4.

Turvetuotannon kuormitus

Turvetuotannon kuormitusta on kuvattu tarkemmin Pöyry Environment Oy:n tekemässä selvityksessä (liite 4).
Kuntoonpanovaihe
Turvetuotantoalueen kuntoonpanovaiheessa suon alivalumat ja kokonaisvalumat kasvavat
luonnontilaisen suon tilanteesta, koska suohon varastoituneet vedet pääsevät purkautumaan.
Vaikutusten suuruus riippuu suon vetisyydestä ja turvekerroksen paksuudesta. Vaikutukset valuntaan ovat voimakkaimmillaan suon peruskuivatusvaiheessa, joka kestää 3–6 vuotta. Jos turvetuotantoon otettava alue on valmiiksi metsäojitettu, kunnostusvaiheen vaikutukset ovat vähäisempiä edeltävään tilanteeseen verrattuna. Mankisennevan hankevaihtoehtojen 1 ja 2 mukaiset uudet alueet (96,6 / 16 ha) ovat ojittamattomia tai kauan sitten metsäojitettuja alueita.
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Laajemmassa 1-vaihtoehdossa ojittamatonta aluetta on noin 30 ha, alueet sijaitsevat pieninä
ojittamattomina palasina eri puolella hankealuetta.
Vuonna 1981 sarkaojitetulla noin 250 ha:n alueella toteutusvaihtoehdoissa 1 ja 2 tulevat kunnostustyöt ovat pääosin vähäisiä ja koostuvat lähinnä kasvillisuuden poistosta ja pinnan muotoilusta. Lisäksi voi olla tarpeen aukaista kasvittuneita ojia. Sarkaojitetun alueen peruskuivatus
on kuitenkin tapahtunut jo 1980-luvulla, joten kunnostuksella ei arvioida olevan vaikutuksia
valuntaan.
Kunnostusvaiheen vaikutukset valumaveden laatuun vaihtelevat. Usein kiintoaineen, liuenneen
orgaanisen aineen, fosforin, typen, erityisesti epäorgaanisen typen sekä raudan pitoisuudet
kasvavat. Aina selvää pitoisuuksien kohoamista ei kuitenkaan tapahdu, tai kohoaminen havaitaan vain jonkun aineen kohdalla.
Valumavesien vaikutukset vastaanottavassa vesistössä ovat tapauskohtaisia ja riippuvat mm.
kuntoonpanotöiden ajankohdasta, kuntoonpanoalueen koosta, valuma-alueosuudesta, vesiensuojelurakenteista, laimentumisolosuhteista, alueen etäisyydestä vesistöön sekä vesistön laadusta. Kaukana vesistöstä sijaitsevan kuntoonpanosuon kuormittavista aineista valtaosa voi
sedimentoitua laskuojiin ennen vesistöön kulkeutumistaan (Pöyry Environment Oy 2006).
Tuotantovaihe
Turvetuotantoa varten ojitetulla suolla veden kulkeutumisreitit poikkeavat luonnontilaisesta.
Kuiva pintakerros vähentää pintavaluntaa ja lisää veden imeytymistä turpeeseen. Yleensä valuntahuiput ovat turvetuotantoalueella luonnontilaista pienempiä, koska veden varastointikyky
on turvesuolla suurempi. Veden varastointitilavuus riittää kuitenkin yleensä tasaamaan vain pieniä valumahuippuja. Rankkasateen aikana turpeen vedenvarastointikapasiteetti voi ylittyä, jolloin suohon imeytyvä ylimääräinen vesi purkautuu nopeasti. Tiheä kuivatusojasto nopeuttaa
veden kulkeutumista, ja tämä voi näkyä äkillisinä ylivirtaamapiikkeinä. Uusilla ja paksuturpeisilla turvetuotantoalueilla on enemmän vedenvarastointikykyä kuin vanhoilla, mataloituneilla turvekentillä (Kløve 2000).
Turvetuotantosuon valuntahuippuja voidaan tasoittaa vesiensuojelutoimilla, kuten vähentämällä
ojien kaltevuutta ja asentamalla sarkaojien päihin päisteputkia ja lietteenpidättimiä sekä virtaamansäätöpadoilla ja laskeutustilavuuden lisäämisellä. Lisäksi pumpun avulla vettä voidaan tarvittaessa padottaa tuotantoalueen ojastoihin ja pumppausaltaaseen ja siten säädellä vesistöön
johdettavan veden määrää. Suurimmat valumat esiintyvät kevättulvan aikana, mutta myös
rankkojen kesäsateiden yhteydessä hetkelliset valuntahuiput voivat olla huomattavan suuria.
Turvetuotantoalueelta lumien sulaminen keväällä tapahtuu yleensä aikaisemmin kuin muulta alueelta, jolloin tuotantoalueelta tuleva huippuvalunta on ehtinyt tapahtua ennen vesistön muun valuma-alueen huippuvaluntaa. Näin ollen turvetuotantoalueilla ei ole vesistöjen kevättulvaa suurentavaa vaikutusta. Syksyllä keskivaluma on yleensä kesäkautta suurempi. Talvella valunta
saattaa loppua pitkäksikin aikaan kokonaan. Myös kuivan kesän aikana valunta saattaa tyrehtyä kokonaan. Turvetuotannon vaikutukset kokonaisvalumiin ja alivalumiin ovat yleensä pieniä.
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Taulukossa 18 on esitetty Pohjois-Pohjanmaan pintavalutuskentällisten ja laskeutusaltaallisten
tuotantosoiden keskimääräinen veden laatu eri vuodenaikoina v. 2000–2005. Pintavalutuskentällisten soiden valumaveden laatu on yleensä CODMn-arvoa lukuun ottamatta ollut selvästi parempi kuin laskeutusaltaallisten soiden.
Mankisennevan nykyinen veden laatu oli v. 2004–2005 touko-lokakuussa CODMn-arvoa lukuun ottamatta selvästi heikompi kuin laskeutusaltaallisilla tuotantovaiheen tarkkailusoilla vuosina 2000–2005 keskimäärin. Pintavalutuskentällisiltä tuotantosoilta lähtevän veden laatu on
kaikkien suureiden osalta selvästi parempaa kuin Mankisennevalta nykytilassaan lähtevän veden laatu.
Taulukko 18. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen alueen pintavalutuskentällisiltä (pvk) ja
laskeutusaltaallisilta (la) tarkkailusoilta purkautuneen veden laatu eri vuodenaikoina vuosina
2000–2005 keskimäärin. (n = tarkkailusoiden keskimääräinen lukumäärä vuosittain) (Pöyry
Environment Oy 2006).
Vuodenaika
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy
Talvi
Kevät
Kesä
Syksy

Vesiensuojelu
pvk
pvk
pvk
pvk
la
la
la
la

n
kpl
3
3
14
3
3
3
8
2

Kiintoaine
mg/l
3,8
4,9
4,9
2,0
12
16
11
7,7

CODMn
mg/l
18
11
38
20
26
23
28
16

Kok.P
µg/l
33
24
55
28
103
58
83
31

Kok.N
µg/l
968
776
1 134
1 003
2 099
1 616
1 441
3 133

Epäorgaanisten ravinteiden osuudet vaihtelevat voimakkaasti eri soilla. Pintavalutuskenttä poistaa tehokkaasti liukoisia ravinteita. Vuosina 2000–2005 pintavalutuskentällisillä soilla noin 13
% typestä ja 31 % fosforista on ollut epäorgaanisessa muodossa, kun laskeutusaltaallisilla
tarkkailusoilla epäorgaanisen typen osuus on ollut keskimäärin 40 % ja epäorgaanisen fosforin
osuus 47 % (Pöyry Environment Oy 2006).

6.2.5.

Mankisennevan kuormitus eri toteutusvaihtoehdoissa

Mankisennevan tuotantoalueen kuormitusarvion on tehnyt Pöyry Environment Oy (liite 4).
Kuormitus on arvioitu kaikille toteutusvaihtoehdolle, mukaan lukien 0-vaihtoehto. Mankisennevan kuormitusta toteutusvaihtoehdoissa 1 ja 2 on arvioitu tuotantosuunnitelman mukaisten
vesienkäsittelymenetelmien perusteella.
Mankisennevalla 250 ha on sarkaojitettu ja osittain muotoiltu jo 1980-luvulla, joten näiltä osin
kunnostustyöt turvetuotantoa varten ovat vähäisiä, lähinnä kasvillisuuden poistoa. Alueen peruskuivatus on jo tapahtunut. Sarkaojitettu alue on 72-92 % kokonaispinta-alasta toteutusvaihtoehdosta riippuen ja tällä on suuri merkitys vesiensuojelun kannalta. 1- ja 2toteutusvaihtoehtojen kuormitusarvioissa kyseisen sarkaojitetun alueen on oletettu tulevan suo-
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raan tuotantovaiheeseen eikä alueelle ole esitetty erillisiä kuntoonpanovaiheen kuormitusarvioita.
0-vaihtoehdon vesistökuormitusta on arvioitu tuotantovaiheen tarkkailusoiden keskimääräisten
valumien ja Mankisennevalta kesällä mitattujen veden laatutietojen perusteella. 0-vaihtoehdon
kuormitusarviota ei ole tehty muille vuodenajoille, koska vedenlaatutietoja on vain kesäajalta.
Toteutusvaihtoehtojen 1 ja 2 kunnostusvaiheen kuormitusarvio on laskettu PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen alueen turvetuotannon kuormitustarkkailun vuosien 20002005 keskimääräisten ominaiskuormituslukujen perusteella. Tuotantovaiheen kuormitusarvio
on laskettu vuosien 2000-2005 ominaiskuormituslukujen perusteella. Toteutusvaihtoehtojen 1
ja 2 kuormitus on esitetty sekä brutto- että nettokuormituksena eri vuodenaikoina sekä vuosikuormituksena yli- ja alivalumatilannetta lukuun ottamatta. Kuormituslaskennassa käytetyt lähtötiedot ilmenevät tarkemmin tehdystä selvityksestä (liite 4).
Turvetuotannon aiheuttamasta kuormituslisästä käytetään nimitystä nettokuormitus. Nettokuormitus saadaan vähentämällä alueelta muutenkin vesistöön tuleva ainevirtaama (luonnonhuuhtouma) suon bruttokuormituksesta. Luonnonhuuhtoumana on vuoteen 2004 saakka käytetty Pohjois-Pohjanmaalla käytetty Siuruanjokeen laskevan Vitmaojan ainevirtaamia ja vuodesta 2005 lähtien sovittuja taustapitoisuusarvoja: kiintoaine 2 mg/l, kokonaisfosfori 20 µg/l ja
kokonaistyppi 500 µg/l.
Kuormitusarvioissa on otettu huomioon alueelle suunnitellut vesiensuojelumenetelmät. Sulan
maan aikana vedet johdetaan koko alueelta alapuoliseen vesistöön pintavalutuskenttien kautta.
Pakkasaikana vedet johdetaan alapuoliseen vesistöön laskeutusaltaiden kautta. Lisäksi laajemmassa toteutusvaihtoehdossa osalla aluetta käytössä ovat virtaamansäätöpadot. Alueella
käytetään pumppukuivatusta, jolloin rankkasateen aikainen suuri vesimäärä ei purkaudu alueelta välittömästi, vaan vettä varastoidaan tuotantoalueen kokoojaojiin, josta se pumpataan viiveellä eteenpäin. Pumpun käyttö tasoittaa valuntaa. Turvetuotantoalueen ulkopuoliset vedet
johdetaan eristysojilla tuotantoalueen ohi alapuoliseen vesistöön (Pöyry Environment Oy
2006).
0-vaihtoehto
Mikäli turvetuotantohanke jätetään toteuttamatta, Mankisennevalla ei kunnosteta uusia alueita
ja jo sarkaojitetut alueet (250 ha) jäävät nykyiselleen. Ojitetun alueen vedet johdetaan olemassa olevien laskeutusaltaiden kautta Mankisenojaan. Laskeutusaltaat on puhdistettu muutama
vuosi sitten. 0-vaihtoehdon kuormitusta on arvioitu vain sarkaojitetulle alueelle (250 ha), vaikka vesistökuormitusta aiheutuu myös metsäojitetuilta alueilta.
Mankisennevalta kesällä lähteneen veden laatu on ollut vuosien 1995, 2004 ja 2005 tarkkailutulosten perusteella keskimäärin seuraava:
CODMn
Kok.P
PO4-P

58
119
83

mg/l
µg/l
µg/l
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Kok.N
NH4-N
NO23-N
Fe
Kiintoaine

53

2 016
732
117
8 610
8,7

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l

Mankisennevalta nykyisin lähtevän veden laatu on ollut huonompi kuin Pohjois-Pohjanmaan
alueen kuntoonpano- ja tuotantosoilla v. 2000–2005 keskimäärin. Näytteitä suolta lähtevästä
vedestä ei ole otettu joka vuosi ja lisäksi näytteenotto on ollut melko harvaa, mikä vaikeuttaa
tulosten vertailua. Heikkoon veden laatuun on osittain voinut vaikuttaa se, ettei laskeutusaltaita
ole puhdistettu joka vuosi. Fosforipitoisuudet ovat Siikajoen vesistöalueen keskiosissa maaperän ominaisuuksista johtuen yleisesti koholla tyypilliseen tasoon verrattuna.
Mankisennevalta lähteviä valumia ei ole mitattu. Nykyinen sarkaojitettu alue on ojitettu 1980luvulla, joten alue on kuivunut luonnontilaisesta. Sarkaojat nopeuttavat veden virtausta suolta
luonnontilaiseen alueeseen verrattuna, mutta alue on kuitenkin pinnaltaan kasvittunut ja myös
ojat voivat olla kasvillisuuden peitossa, mikä lisää veden haihtumista ja pidättymistä ja näin ollen voi pienentää suolta lähteviä valumia.
Taulukossa 19 on esitetty Mankisennevan em. perustein lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Mankisennevan sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta nykytilanteessa. Vuosikuormitus on laskettu arvioimalla, että kuormitus jakautuu tasaisesti koko vuodelle ja kesäajan osuus
vuosikuormituksesta on 40 %. Vuosikuormitusarvioita voidaan pitää lähinnä suuntaa antavana.
Sarkaojitetun alueen lisäksi Mankisennevalta aiheutuu vesistökuormitusta metsäojitetulta alueelta, jonka kuormitusta ei kuitenkaan ole laskennallisesti arvioitu.
Arvion perusteella Mankisennevan 0-vaihtoehdon kuormitus on kesällä keskimäärin 18 kg/d
kiintoainetta, 199 kg/d CODMn, 0,24 kg/d fosforia ja 4,1 kg/d typpeä. Arvioitu vuosikuormitus on noin 6 300 kg/a kiintoainetta, 41 700 kg/a CODMn, 86 kg/a fosforia ja 1 450 kg/a typpeä (taulukko 19.).
Taulukko 19. Arvio Mankisennevan sarkaojitetun alueen (250 ha) vesistökuormituksesta 0vaihtoehdossa kesän erilaisissa virtaamatilanteissa sekä vuositasolla (Pöyry Environment Oy
2006).
0-vaihtoehto
Ominaiskuormitus

Kiintoaine
g/ha d
71
790
11

CODMn
g/ ha d
476
5 262
75

Kok.P
g/ ha d
1,0
11
0,15

Kok.N
g/ha d
17
183
2,6

Ala

Kiintoaine

CODMn

Kok.P

Kok.N

ha
250

kg/d
18
198
2,8

kg/d
119
1 315
19

kg/d
0,24
2,7
0,04

kg/d
4,1
46
0,7

kg/a

6 256

41 656

86

1 448

Kesän keskiarvo
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Kuormitus
Kesän keskiarvo
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Vuosi

© VAPO OY 2008

Mankisenneva, YVA -selostus

54

Tuotantoala 347 hehtaaria (1 -vaihtoehto)
Mankisennevan turvetuotantoalueen kuormitus on arvioitu toteutusvaihtoehdon 1 mukaiselle
tuotantopinta-alalle 346,6 ha, josta 96,6 ha on uutta kunnostettavaa aluetta ja 250 ha aikaisemmin sarkaojitettua. Uusi kunnostettava alue on pääosin metsäojitettua aluetta. Tästä vain
noin 30 ha on ojittamatonta aluetta. Ojittamattomat alueet sijaitsevat pieninä (5–7 ha) erillisinä
alueina eri puolilla hankealuetta. Kaikki ojittamattomat alueet rajautuvat ojastoihin.
Mankisennevan turvetuotantoalueen vesistökuormitusta 1-vaihtoehdossa on arvioitu uusien
alueiden kuntoonpanovaiheessa sekä koko alueen tuotantovaiheessa. Turvetuotantoalueen vesiensuojelurakenteet jakautuvat kesällä ja talvella seuraavasti:
sulan maan aikana
talvella

pintavalutus 346,6 ha
laskeutusallas 346,6 + virt.säätö 58,2 ha

Mankisennevan lisäalueiden (96,6 ha) kuntoonpanovaiheen kuormitusarvio on taulukossa 20.
Arvion mukaan Mankisennevan lisäalueiden kuntoonpanosta aiheutuva kuormitus (brutto) on
vuositasolla noin 1 700 kg/a kiintoainetta, 25 000 kg/a CODMn, 25 kg/a fosforia ja 1 000 kg/a
typpeä. Nettokuormitus on hieman pienempää. Kuntoonpanovaiheen kuormitusarvio on laskettu kuntoonpanosoiden keskimääräisillä ominaiskuormitusluvuilla erittelemättä vesiensuojelurakenteita millään tavalla. Suurimmalla osalla kuntoonpanovaiheen tarkkailusoista vesienkäsittelymenetelmänä on ollut pintavalutus, joka tulee olemaan Mankisennevalla sulan maan aikana
käytössä.
Taulukko 20. Arvio Mankisennevan turvetuotantoalueen 1-vaihtoehdossa kunnostettavien lisäalueiden (96,6
ha) kuntoonpanovaiheen kuormituksesta eri vuodenaikoina sekä kesän erilaisissa virtaamatilanteissa (Pöyry
Environment Oy 2006).
1-vaihtoehto
Brutto
Kiintoaine
kg/d
3,7
5,3
5,9

CODMn
kg/d
84
115
51

Kok.P
kg/d
0,08
0,13
0,06

Kok.N
kg/d
4,3
3,8
1,3

Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

42
1,8

232
18

0,24
0,02

8,4
0,4

Syksy (40 d)

2,4

34

0,04

Vuosi (kg/a)

1 654

24 914

25

Tuleva kuormitus
Kuntoonpanovaihe 97,2 ha
Talvi (155 d)
Kevät ( 30 d)
Kesä (140 d)

Netto
Kiintoaine
kg/d
3,4
3,4
2,7

Kok.P
kg/d
0,07
0,04
0,03

Kok.N
kg/d
4,2
3,0
0,8

1,2

1,2

0,02

0,8

1 019

1 055

17

893

1-vaihtoehdon lisäalueiden kuntoonpanovaiheen aikana 250 ha:n nykyinen sarkaojitettu alue
on samanaikaisesti tuotantovaiheessa ja tehostetun vesiensuojelun (pintavalutus) piirissä. Mankisennevan kokonaiskuormitus 1-vaihtoehdon lisäalueiden kuntoonpanovaiheen aikana kesän
keskimääräisessä virtaamatilanteessa on arvion mukaan noin 16 kg/d kiintoainetta, 116 kg/d
CODMn, 0,1 kg/d kokonaisfosforia ja 3,4 kg/d kokonaistyppeä. Yhteiskuormitus on noin kak-
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sinkertaista verrattuna taulukossa 6.10. esitettyyn pelkän kuntoonpanoalueen kesän kuormitukseen. Vuositasolla Mankisennevan kokonaiskuormitus lisäalueiden kuntoonpanovaiheessa
on arviolta 14 100 kg/a kiintoainetta, 51 400 kg/a CODMn, 100 kg/a fosforia ja 2 660 kg/a
typpeä (brutto).
Taulukossa 21 on arvio Mankisennevan 1-vaihtoehdon kuormituksesta eri vuodenaikoina ja
kesän yli- ja alivalumatilanteissa koko tuotantokelpoisen alueen (345,5 ha) ollessa tuotantovaiheessa. Arvion mukaan turvetuotantoalueen vuosikuormitus (brutto) on noin 16 500 kg/a kiintoainetta, 36 800 kg/a CODMn, 100 kg/a fosforia ja 2 200 kg/a typpeä. Nettokuormitus on
jonkin verran pienempää. Kiintoainekuormitus keskittyy selvästi kevääseen, mutta muilta osin
kuormitus jakautuu tasaisemmin eri vuodenajoille. Ylivalumatilanteissa kuormitus voi olla huomattavasti keskimääräistä suurempaa, kun se alivalumakaudella jää keskimääräistä pienemmäksi. Kesän kuivana kautena valunta saattaa loppua kokonaan, jolloin kuormitusta ei synny
lainkaan (Pöyry Environment Oy 2006).
Taulukko 21. Arvio Mankisennevan turvetuotantoalueen 1-vaihtoehdon (346,6 ha) tuotantovaiheen
aikaisesta kuormituksesta eri vuodenaikoina sekä kesän erilaisissa virtaamatilanteissa (Pöyry Environment Oy
2006).
1-vaihtoehto
Brutto
Kiintoaine
kg/d
19
368
14

CODMn
kg/d
36
486
90

Kok.P
kg/d
0,25
1,3
0,12

Kok.N
kg/d
4,2
30
3,0

Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

99
4,2

411
31

0,53
0,04

19
0,9

Syksy (40 d)

14

101

0,16

Vuosi (kg/a)

16 482

36 812

101

Tuleva kuormitus
Tuotantovaihe 347,2 ha
Talvi (155 d)
Kevät ( 30 d)
Kesä (140 d)

Netto
Kiintoaine
kg/d
15
333
6,8

Kok.P
kg/d
0,21
0,87
0,05

Kok.N
kg/d
3,2
19
1,5

6,2

7,5

0,08

4,1

2 210

13 563

69

1 428

Sarkaojitettu alue, tuotantoalue 272 ha (2 - vaihtoehto)
Mankisennevan turvetuotantoalueen kuormitus on arvioitu toteutusvaihtoehdon 2 mukaisella
tuotantopinta-alalle 272,4 ha, josta 22,4 ha on uutta kunnostettavaa aluetta ja 250 ha aikaisemmin sarkaojitettua. Kunnostettavat alueet sijaitsevat hajallaan eri puolilla hankealuetta. Osin
ne ovat metsäojitettuja alueita. Turvetuotantoalueen vesistökuormitusta on arvioitu uusien alueiden kuntoonpanovaiheessa sekä koko alueen tuotantovaiheessa. Turvetuotantoalueen vesiensuojelurakenteet jakautuvat kesällä ja talvella seuraavasti:
sulan maan aikana
talvella

pintavalutus 272,3 ha
laskeutusallas 272,3 ha

Mankisennevan lisäalueiden (22,4 ha) kuntoonpanovaiheen kuormitusarvio on taulukossa 22.
Arvion mukaan Mankisennevan lisäalueiden kuntoonpanosta aiheutuva kuormitus (brutto) on
vuositasolla noin 400 kg/a kiintoainetta, 5 400 kg/a CODMn, 5 kg/a fosforia ja 200 kg/a typpeä. Nettokuormitus on hieman pienempää. Kuntoonpanovaiheen kuormitusarvio on laskettu
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kuntoonpanosoiden keskimääräisillä ominaiskuormitusluvuilla erittelemättä vesiensuojelurakenteita millään tavalla. Suurimmalla osalla kuntoonpanovaiheen tarkkailusoista vesienkäsittelymenetelmänä on ollut pintavalutus, joka tulee olemaan Mankisennevalla sulan maan aikana käytössä.
Taulukko 22. Arvio Mankisennevan turvetuotantoalueen 2-vaihtoehdossa kunnostettavien lisäalueiden (22,4
ha) kuntoonpanovaiheen kuormituksesta eri vuodenaikoina sekä kesän erilaisissa virtaamatilanteissa (Pöyry
Environment Oy 2006).
2-vaihtoehto
Brutto
Kiintoaine
kg/d
0,8
1,1
1,3

CODMn
kg/d
18
25
11

Kok.P
kg/d
0,02
0,03
0,01

Kok.N
kg/d
0,9
0,8
0,3

Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

8,9
0,4

50
3,8

0,05
0,004

1,8
0,1

Syksy (40 d)
Vuosi (kg/a)

0,5
356

7,2
5 357

0,01
5,4

0,3
219

Tuleva kuormitus
Kuntoonpanovaihe 20,9 ha
Talvi (155 d)
Kevät ( 30 d)
Kesä (140 d)

Netto
Kiintoaine
kg/d
0,7
0,7
0,6

Kok.P
kg/d
0,02
0,01
0,01

Kok.N
kg/d
0,9
0,6
0,2

0,2
227

0,004
3,6

0,2
192

2-vaihtoehdon lisäalueiden kuntoonpanovaiheen aikana 250 ha:n nykyinen sarkaojitettu alue
on samanaikaisesti tuotantovaiheessa ja tehostetun vesiensuojelun (pintavalutus) piirissä. Mankisennevan kokonaiskuormitus 2-vaihtoehdon lisäalueiden kuntoonpanovaiheen aikana kesän
keskimääräisessä virtaamatilanteessa on arvion mukaan noin 11 kg/d kiintoainetta, 76 kg/d
CODMn, 0,1 kg/d kokonaisfosforia ja 2,4 kg/d kokonaistyppeä. Yhteiskuormitus on selvästi
suurempaa kuin taulukossa 6.12 esitetty pelkän kuntoonpanoalueen kesän kuormitus. Vuositasolla Mankisennevan kokonaiskuormitus 2-vaihtoehdon lisäalueiden kuntoonpanovaiheessa on
arviolta 12 800 kg/a kiintoainetta, 31 900 kg/a CODMn, 80 kg/a fosforia ja 1 860 kg/a typpeä
(brutto).
Taulukossa 23 on arvio Mankisennevan 2-vaihtoehdon kuormituksesta eri vuodenaikoina ja
kesän yli- ja alivalumatilanteissa koko tuotantokelpoisen alueen (272,4 ha) ollessa tuotantovaiheessa. Arvion mukaan turvetuotantoalueen vuosikuormitus (brutto) on noin 13 600 kg/a kiintoainetta, 28 700 kg/a CODMn, 80 kg/a fosforia ja 1 800 kg/a typpeä. Nettokuormitus on
jonkin verran pienempää. Kiintoainekuormitus keskittyy selvästi kevääseen, mutta muut kuormitukset jakautuvat tasaisemmin eri vuodenajoille. Ylivalumatilanteissa kuormitus voi olla huomattavasti keskimääräistä suurempaa, kun se alivalumakaudella jää keskimääräistä pienemmäksi. Kesän kuivana kautena valunta saattaa loppua kokonaan, jolloin kuormitusta ei synny.
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Taulukko 23. Arvio Mankisennevan turvetuotantoalueen 2-vaihtoehdon (272,4 ha) tuotantovaiheen
aikaisesta kuormituksesta eri vuodenaikoina sekä kesän erilaisissa virtaamatilanteissa (Pöyry Environment Oy
2006).
2-vaihtoehto
Tuleva kuormitus
Tuotantovaihe 270,9 ha
Talvi (155 d)
Kevät ( 30 d)
Kesä (140 d)
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

Syksy (40 d)
Vuosi (kg/a)

Brutto
Kiintoaine
kg/d
16
306
11

CODMn
kg/d
28
379
70

Kok.P
kg/d
0,21
1,1
0,10

Kok.N
kg/d
3,4
24
2,3

77
3,3

321
24

0,41
0,03

15
0,7

11
13 563

79
28 718

0,13
82

4,9
1 781

Netto
Kiintoaine
kg/d
12
277
5,3

Kok.P
kg/d
0,17
0,71
0,04

Kok.N
kg/d
2,6
15
1,1

5,9
11 201

0,06
56

3,2
1 153

Eri toteutusvaihtoehtojen kuormitusten vertailu
Taulukkoon 24 on koottu Mankisennevan eri toteutusvaihtoehtojen arvioidut vesistökuormitukset kesäaikana ja taulukkoon 25 kuormitukset vuositasolla. Vuosikuormitusarviot ovat
suuntaa-antavia, koska laskelmien perustana olevia ympärivuotisia tarkkailukohteita on ollut
Pohjois-Pohjanmaan alueella melko vähän. 0-vaihtoehdossa on tarkasteltu pelkästään sarkaojitettua 250 ha aluetta eikä kuormitusta ole laskettu metsäojitetuille alueille, vaikka myös näiltä
alueilta tulee kuormitusta. 1- ja 2-vaihtoehdoissa on otettu huomioon, että uusien alueiden kuntoonpanon aikana vesistökuormitusta aiheutuu myös 250 ha:n alueen tuotantovaiheesta. Nettokuormituksia ei ole kuntoonpanovaiheen osalta esitetty, koska 0-vaihtoehdolle nettokuormitusta ei ole laskettu.
Kesäaikainen kuormitus on 1- ja 2-vaihtoehdoissa sekä kuntoonpano- että tuotantovaiheen
aikana arvion mukaan pienempää kuin 0-vaihtoehdolle laskettu nykyinen kuormitus (taulukko
24). Tämä johtuu sarkaojitetun alueen tulemisesta tehokkaamman vesiensuojelun piiriin, jolloin
kuormitus voi pienentyä nykyisestä. 1-vaihtoehdossa kuntoonpanon aikainen kuormitus on
varsin lähellä 0-vaihtoehdon kuormitustasoa, mutta tuotantovaiheessa kuormitus on pienempää. 2-vaihtoehdossa kesän kuormitukset ovat noin 20–30 % pienempiä kuin 1vaihtoehdossa.
Vuositasolla 1- ja 2-vaihtoehtojen kiintoaine- ja typpikuormitukset ovat selvästi 0-vaihtoehtoa
suurempia (taulukko 25). Fosforin vuosikuormitus sen sijaan on 2-vaihtoehdossa samaa tasoa
kuin 0-vaihtoehdossa ja 1-vaihtoehdossa vain hieman suurempaa kuin 0-vaihtoehdossa. Happea kuluttavan aineen (CODMn) arvioitu vuosikuormitus on 1-vaihtoehdon kuntoonpanovaiheessa suurempaa, mutta muilta osin pienempää kuin 0-vaihtoehdolle arvioitu kuormitus.
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Taulukko 24. Yhteenveto Mankisennevan turvetuotantoalueen vesistökuormituksesta kesällä keskimäärin eri
toteutusvaihtoehdoissa. 0-vaihtoehdon kuormitus kuvaa vain sarkaojitettua aluetta. 1- ja 2-vaihtoehdoissa
kuntoonpanovaiheen kuormituksissa on otettu huomioon myös nykyisen sarkaojitetun alueen tuotantovaiheen
kuormitus (Pöyry Environment Oy 2006).
0-VAIHTOEHTO

Ala (ha)
Brutto kesä (kg/d)
Kiintoaine
CODMn
Kok.P
Kok.N
Netto kesä (kg/d)
Kiintoaine
Kok.P
Kok.N

KUNTOONPANOVAIHE
1-vaihtoehto
2-vaihtoehto

TUOTANTOVAIHE
1-vaihtoehto
2-vaihtoehto

1)

2)

2)

250

97,2 + 250

20,9 + 250

347,2

270,9

18
119
0,24
4,1

16
116
0,14
3,4

11
76
0,10
2,4

14
90
0,12
3,0

11
70
0,10
2,3

6,8
0,05
1,5

5,3
0,04
1,1

1) Kuormitusarvio perustuu Mankisennevan vedenlaadun mittaustuloksiin ja tuotantosoiden keskivalumaan.
2) Kuormitukset sisältävät 250 ha:n alueen tuotantovaiheen kuormituksen

Taulukko 25. Yhteenveto Mankisennevan turvetuotantoalueen vesistökuormituksesta vuositasolla eri
toteutusvaihtoehdoissa. 0-vaihtoehdon kuormitus kuvaa vain sarkaojitettua aluetta. 1- ja 2-vaihtoehdoissa
kuntoonpanovaiheen kuormituksissa on otettu huomioon myös nykyisen sarkaojitetun alueen tuotantovaiheen
kuormitus (Pöyry Environment Oy 2006).
0-VAIHTOEHTO

Ala (ha)
Brutto (kg/a)
Kiintoaine
CODMn
Kok.P
Kok.N
Netto (kg/a)
Kiintoaine
Kok.P
Kok.N

KUNTOONPANOVAIHE
1-vaihtoehto
2-vaihtoehto

TUOTANTOVAIHE
1-vaihtoehto
2-vaihtoehto

1)

2)

2)

250

97,2 + 250

20,9 + 250

347,2

270,9

6 300
41 700
86
1 450

14 100
51 400
100
2 660

12 800
31 900
80
1 860

16 500
36 800
100
2 200

13 600
28 700
80
1 800

13 600
70
1 430

11 200
55
1 150

1) Kuormitusarvio perustuu Mankisennevan vedenlaadun mittaustuloksiin ja tuotantosoiden keskivalumaan.
2) Kuormitukset sisältävät 250 ha:n alueen tuotantovaiheen kuormituksen

6.2.6.

Turvetuotannon yhteiskuormitus Siikajoen vesistöalueella

Siikajoen koko vesistöalueella oli vuonna 2005 yhteensä 33 turvetuotantoaluetta, joista kolme
oli kokonaan kuntoonpanossa ja lopuilla oli tuotantoa (PSV –Maa ja Vesi 2006). Siikajoen
valuma-alueella Kurranojaan asti sijaitsee 12 turvetuotantoaluetta, joilla oli tuotantopinta-ala
yhteensä 1362 ha ja kuntoonpano-pinta-ala 137 ha, joka on yhteensä 45 % koko Siikajoen
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vesistöalueen turvetuotantopinta-alasta. Soiden yhteenlaskettu kesäaikainen kuormitus sekä
vuosikuormitus on esitetty taulukossa 26. Mankisennevalle arvioituja kuormituksia ei ole otettu
huomioon. Kurranojan valuma-alueella sijaitsevan Hourunnevan (Turveruukki Oy) laskennallinen vuosikuormitus v. 2005 oli noin 3400 kg/a kiintoainetta, 8000 kg/a CODMn, 27 kg/a
kok.P ja 320 kg/a kok.N.
Tuotantokauden aikainen bruttokuormitus Siikajoella Kurranojan yläpuolella oli yhteensä noin
70 kg/d kiintoainetta, 400 kg/d CODMn, 0,7 kg/d fosforia ja 14 kg/d typpeä. Vuositasolla
bruttokuormitus oli noin 91 120 kg/a kiintoainetta, 209 400 kg/a CODMn, 560 kg/a fosforia
ja 11 840 kg/a typpeä (taulukko 26).
Mankisennevan turvetuotantoalueen arvioitu kesäaikainen bruttokuormitus sekä vuosikuormitus on 1-vaihtoehdon tuotantovaiheessa keskimäärin 18 % ja 2-vaihtoehdossa keskimäärin 15
% verrattuna Siikajoen muilta turvetuotantoalueilta Kurranojan yläpuolelle laskevaan kuormitukseen. Mankisennevan 0-vaihtoehdolle arvioitu kuormitus on kesäaikana 7-20 % ja vuositasolla 20-30 % verrattuna Kurranojan yläpuolelle tulevaan turvetuotannon kokonaiskuormitukseen (Pöyry Environment Oy 2006).
Taulukko 26. Siikajoen
vesistöalueella
Kurranojan
yläpuolella
sijaitsevien
turvetuotantoalueiden vesistökuormitus yhteensä tuotantokaudella sekä vuositasolla v. 2005
(Pöyry Environment Oy 2006).
Kiintoaine

COD Mn

Kok.P

Kok.N

kg/d

kg/d

kg/d

kg/d

Brutto
Netto

73
46

398

0,72
0,46

14
6,8

Vuosi

kg/a

kg/a

kg/a

kg/a

Brutto
Netto

91 120
76 335

209 410

558
399

11 838
7 746

Tuotantokausi

Taulukossa 26 esitetty turvetuotantoalueiden tuotantokauden aikainen kiintoaineen nettokuormitus vastaa arviolta 438 ihmisen jätevesipäästöjä vuorokaudessa, kun asukasvastinelukuna
käytetään 105 g/as/vrk. Fosforikuormitus vastaa 115 ihmisen jätevesipäästöjä (asukasvastineluku 4 g/as/vrk) ja typpikuormitus noin 453 asukkaan jätevesipäästöjä (asukasvastineluku
15 g/as/vrk).

6.2.7.

Arvio Mankisennevan vesistövaikutuksista eri toteutusvaihtoehdoissa

Turvetuotannon keskeiset kuormitteet ovat kiintoaine, ravinteet ja humus. Lisäksi turvetuotantoalueen valumavesi sisältää rautaa, joka yhdessä humuksen kanssa aiheuttaa veden ruskean
värin. Turvetuotannon kuormitus ja vesistövaikutukset ovat voimakkaasti riippuvaisia valuntati-
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lanteesta. Myös turvetuotantosuon koko, osuus valuma-alueesta ja vesienkäsittelymenetelmä
vaikuttavat osaltaan kuormitukseen ja sen vesistövaikutuksiin. Vaikutukset ovat samankaltaisia
sekä kunnostusvaiheessa että tuotannon aikana.
Seuraavassa on arvioitu Mankisennevan kuormituksen vesistövaikutuksia toteutusvaihtoehdoilla 0, 1 ja 2 sekä vesistövaikutusten suhdetta muuhun Siikajoen turvetuotantoon. Mankisennevan kuormituksen vesistövaikutuksia on arvioitu laimentumissuhteen perusteella Mankisenojan
suulla, Kurranojan suulla sekä Siikajoessa Kurranojan laskukohdan alapuolella. Lisäksi on arvioitu vaikutuksia Kurranjärvessä. Yksityiskohtaiset laskelmat ja lähtötiedot on esitetty Pöyry
Environment Oy:n (2006) selvityksessä (liite 4).
Kuormituksesta aiheutuvat pitoisuuslisäykset on laskettu kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa sekä ali- ja ylivirtaamakaudella. 0-vaihtoehdolle oli käytettävissä vain kesäajan kuormitusarvio, koska Mankisennevan vedenlaatutietoja ei ollut muilta vuodenajoilta, mutta 1- ja 2vaihtoehdoille on laskettu vaikutusarviot myös talvelle, keväälle ja syksylle.
Teoreettiset pitoisuusmuutokset on laskettu siirtämällä kuormitus sellaisenaan laskentakohtaan
ottamatta huomioon sedimentaatiota ja muita purkuvesistössä tapahtuvia luonnollisia muutosprosesseja. Myöskään turvetuotannon vaikutuksia virtaamiin ei ole otettu huomioon.
0-vaihtoehto
Mankisennevan 250 ha:n sarkaojitettu alue muodostaa noin 7 % Mankisenojan valumaalueesta. Alueelle arvioidun kesäaikaisen kuormituksen aiheuttamat pitoisuusmuutokset Mankisenojan suulla ovat selvät niin kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa kuin yli- ja alivalumatilanteissakin (taulukko 27). Mankisenoja on hyvin rehevä ja humuspitoinen (kok.P 67
µg/l, kok.N 1285 µg/l, CODMn 43 mg/l). Laskennallisten fosforin ja typen keskimääräisten pitoisuuslisäysten osuus ojan suulla todetusta pitoisuustasosta on 15–20 %, ja happea kuluttavan
aineksen (CODMn) pitoisuuslisäys muodostaa noin 13 % ojan suulla havaitusta tasosta.
Mankisennevan sarkaojitetun alueen kuormitus vaikuttaa omalta osaltaan ojan rehevyyteen ja
humuspitoisuuteen sekä voimistaa veden tummuutta. Muu alueelta tuleva kuormitus ja luonnonhuuhtouma vaikuttaa kuitenkin todennäköisesti voimakkaammin ojan rehevään tilaan. Kiintoainetta saattaa ajoittain hieman sedimentoitua Mankisenojan pohjalle, mutta laskennalliset pitoisuuslisäykset ovat melko pieniä eikä kuormituksella ole merkittävää vaikutusta ojanpohjan liettymiseen.
Kurranoja lähtee Kurranjärven eteläpäästä, minne myös Mankisenoja laskee. Näin ollen Kurranjärvessä Mankisennevan vesien vaikutusalue rajoittuu pääosin järven eteläosiin eikä suon
valumavesillä ole merkittäviä vaikutuksia Kurranjärven keski- ja pohjoisosissa. Kurranjärvi on
analyysitulosten perusteella rehevä ja tummavetinen järvi. Mankisennevalta tulevat valumavedet
voivat osaltaan voimistaa järven rehevöitymistä ja umpeenkasvua sekä jossain määrin veden
tummuutta järven eteläosassa. Merkittävimpänä syynä järven rehevöitymiselle voidaan kuitenkin pitää valuma-alueen metsätaloutta runsaine ojitettuine alueineen. Tutkimusten perusteella
metsäojitusalueilta tuleva ravinnekuormitus voikin olla koholla pitkään ojitustapahtuman jälkeen
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(Kenttämies ja Mattsson 2006). Mankisennevalta tuleva kiintoainekuormitus sedimentoituu todennäköisesti pääosin Mankisenojaan eikä kulkeudu Kurranjärveen.
Kurranojan suulle lasketut pitoisuuslisäykset ovat selvästi pienempiä kuin Mankisenojassa
(taulukko 27). Kurranojan alaosalla on todettu varsin korkeita fosforipitoisuuksia (2000–2005
ka. 100 µg/l), ja Mankisennevan kuormituksen pitoisuusvaikutukset muodostavat 3–7 % havaitusta ravinnetasosta. Kurranojan suulla mitatuista typpipitoisuuksista (ka. 746 µg/l) taulukossa 27. arvioidut pitoisuuslisäykset muodostavat enimmillään ylivalumatilanteessa 17 %, joten Mankisennevan nykyinen kuormitus vaikuttaa osaltaan ojan rehevyyteen. Kiintoaineen
osalta vaikutukset ojan suulla ovat vähäisiä eivätkä myöskään happea kuluttavan aineksen pitoisuudet nouse merkittävästi. Siikajoessa Kurranojan alapuolella pitoisuusmuutoksia ei ole
käytännössä havaittavissa. Laskennallisissa arvioissa ei ole otettu huomioon sitä, että Mankisennevan kuormituksesta osa sedimentoituu Kurranjärveen eikä siten kulkeudu Kurranojaan.
Kurranojassa ja Siikajoessa pitoisuusvaikutukset ovat näin ollen todennäköisesti pienempiä
kuin on esitetty.
Taulukko 27. Arvio Mankisennevan 0-vaihtoehdon (sarkaojitetun alueen) kuormituksen
aiheuttamista pitoisuuslisäyksistä Mankisenojassa (F ~ 35 km2), Kurranojassa (F = 122,6 km2) ja
Siikajoessa (F ˜ 2 655 km2) kesän erilaisissa virtaamatilanteissa (Pöyry Environment Oy 2006).
Brutto
0-vaihtoehto

virtaama

Kiintoaine

COD Mn

Kok.P

Kok.N

Sarkaojitettu 250 ha
Mankisenojan suu
Kesän keskiarvo
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

m /s

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

0,24
1,2
0,04

0,8
1,9
0,8

5,6
12
5,6

12
26
12

196
433
196

Kurranojan suu
Kesän keskiarvo
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

0,86
4,3
0,13

0,2
0,5
0,2

1,6
3,6
1,6

3,3
7,3
3,3

56
124
56

Siikajoki Kurranojan alap.
Kesän keskiarvo
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma

18
74
2,4

0,01
0,03
0,01

0,08
0,21
0,09

0,2
0,4
0,2

2,6
7,2
3,1

3

Tuotantoalue 347 hehtaaria
Mankisennevan toteutusvaihtoehdon 1 tuotantopinta-ala (346,6 ha) muodostaa noin 10 %
Mankisenojan valuma-alueesta. Tuotantoa varten kunnostettavan uuden alueen (96,6 ha) kuntoonpanovaiheessa (kun nykyinen sarkaojitettu 250 ha alue on tuotannossa) Mankisennevan
kokonaiskuormituksen aiheuttamat pitoisuuslisäykset Mankisenojan suulla ovat selviä kaikkina
vuodenaikoina. Etenkin talviajalle lasketut pitoisuuslisäykset ovat huomattavia. Talviaikana ravinnekuormituksen rehevöittävät vaikutukset jäävät kuitenkin verrattain vähäisiksi, koska perustuotanto on minimissä.
Kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa fosforipitoisuuden arvioidaan nousevan kuntoonpanovaiheen aikaisen bruttokuormituksen vaikutuksesta noin 7 µg/l ja typpipitoisuuden noin
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160 µg/l (taulukko 28), mikä on noin 10 % Mankisenojassa viime vuosina todetusta ravinnetasosta. Alivirtaamatilanteessa pitoisuusvaikutukset ovat suurempia kuin ylivirtaaman aikana.
Mankisennevan kuntoonpanovaiheen kokonaiskuormituksen aiheuttamat kesäaikaiset pitoisuuslisäykset ovat sarkaojitetun alueen vesiensuojelun tehostumisen myötä hieman pienempiä
kuin taulukossa 27. esitetyt 0-vaihtoehdon pitoisuuslisäykset. Alivalumatilanteessa 1vaihtoehdon kuntoonpanovaiheen pitoisuusvaikutukset ovat kuitenkin suurempia kuin 0vaihtoehdossa.
Mankisennevan 1-vaihtoehdon tuotantovaiheessa kuormituksen aiheuttamat laskennalliset pitoisuuslisäykset ovat suunnilleen samaa tasoa tai lievästi pienempiä kuin kuntoonpanovaiheessa. Yleensä kuntoonpanovaiheessa kuormitusvaikutukset ovat selvästi suuremmat kuin tuotantovaiheessa, mutta tässä yhteydessä vaikutusten samankaltaisuus johtuu käytetystä laskentaaineistosta. Tuotantovaiheessa kesän keskivirtaaman aikana fosforipitoisuus nousee Mankisenojan suulla arviolta 6 µg/l ja typpipitoisuus 140 µg/l (taulukko 29). Tuotantovaiheessa fosforin ja typen pitoisuuslisäykset muodostavat kesän keskivirtaamatilanteessa noin 10 % ja alivirtaamatilanteessa noin 20 % Mankisenojan suulla todetusta pitoisuustasosta. Talviaikaiset pitoisuuslisäykset ovat selvästi suurempia. Alapuolisen vesistön käytön kannalta kesäajan kuormituksella on kuitenkin suurin merkitys.
Taulukko 28. Arvio Mankisennevan 1-vaihtoehdon kuntoonpanovaiheen kuormituksen aiheuttamista
pitoisuuslisäyksistä Mankisenojassa (F ~ 35 km2), Kurranojassa (F = 122,6 km2) ja Siikajoessa (F ˜ 2 655
km2) eri vuodenaikoina (Pöyry Environment Oy 2006).
1-vaihtoehto
Kuntoonpanovaihe
Mankisenojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Kurranojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Siikajoki Kurranojan alap.
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy

virtaama
3
m /s

Brutto
Kiintoaine
mg/l

CODMn
mg/l

Kok.P
µg/l

Kok.N
µg/l

Netto
Kiintoaine
mg/l

Kok.P
µg/l

Kok.N
µg/l

0,09
1,3
0,2

2,4
2,5
0,8

15
4,0
5,5

36
9,5
6,8

1008
226
163

2,0
2,2
0,4

31
6,0
3,0

893
148
88

207

1,2

1,1

5,0

5,8

0,04

1,4

12

15

300

0,4

0,4

3,1

4,5

165

0,19

2,2

108

0,3
4,7
0,9

0,7
0,7
0,2

4,2
1,1
1,6

10
2,7
1,9

288
64
47

0,6
0,6
0,1

8,9
1,7
0,9

255
42
25

4,3
0,1

0,3
0,4

1,4
3,5

1,7
4,2

59
86

1,4

0,1

0,9

1,3

47

0,1

0,6

31

17
51
18

0,0
0,1
0,0

0,1
0,1
0,1

0,2
0,3
0,1

5,1
6,0
2,2

0,0
0,1
0,0

0,2
0,2
0,0

4,5
3,9
1,2

0,0

0,0

1,7

74

0,0

0,1

0,1

3,4

2,4

0,0

0,2

0,2

4,7

25

0,0

0,0

0,1

2,6
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Taulukko 29. Arvio Mankisennevan 1-vaihtoehdon tuotantovaiheen kuormituksen aiheuttamista
pitoisuuslisäyksistä Mankisenojassa (F ~ 35 km2), Kurranojassa (F = 122,6 km2) ja Siikajoessa (F ˜ 2 655
km2) eri vuodenaikoina (Pöyry Environment Oy 2006).
1-vaihtoehto
Tuotantovaihe 347,2 ha
Mankisenojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Kurranojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Siikajoki Kurranojan alap.
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy

virtaama
3
m /s

Brutto
Kiintoaine
mg/l

CODMn
mg/l

Kok.P
µg/l

Kok.N
µg/l

Netto
Kiintoaine
mg/l

Kok.P
µg/l

Kok.N
µg/l

0,09
1,3
0,2

2,5
3,2
0,7

4,9
4,2
4,2

34
11
5,8

565
257
140

2,0
2,9
0,3

28
7,5
2,4

431
161
69

1,2

0,9

3,9

5,0

177

0,04

1,3

9,4

13

256

0,4

0,4

3,0

4,8

182

0,2

2,4

119

0,3
4,7
0,9

0,7
0,9
0,2

1,4
1,2
1,2

9,6
3,2
1,7

161
73
40

0,6
0,8
0,1

8,1
2,1
0,7

123
46
20

4,3
0,1

0,3
0,4

1,1
2,7

1,4
3,6

51
73

1,4

0,1

0,8

1,4

52

0,1

0,7

34

17
51
18

0,0
0,1
0,0

0,0
0,1
0,1

0,2
0,3
0,1

2,8
6,8
1,9

0,0
0,1
0,0

0,1
0,2
0,0

2,2
4,3
0,9

0,0

0,0

1,9

74

0,0

0,1

0,1

2,9

2,4

0,0

0,1

0,2

4,0

25

0,0

0,0

0,1

2,9

Mankisenoja on rehevä ja tummavetinen puro, ja turvetuotantoalueen kuormitus voi osaltaan
lisätä rehevyyttä ja voimistaa veden tummuutta. Veden tumma väri kuitenkin toisaalta vaimentaa rehevöitymisvaikutusta. Kiintoainetta voi ajoittain kertyä ojan pohjalle. Vesiensuojelurakenteista läpi päässyt kiintoaine sedimentoituu pääosin viimeistään Kurranjärveen. Mankisenojaa pitkin Kurranjärveen on Mankisennevalta matkaa kuitenkin viisi kilometriä, joten
suuri osa kuormittavista aineksista todennäköisesti sedimentoituu ja pidättyy jo ennen Kurranjärveä.
Kurranjärvessä Mankisennevan kiintoainekuormitus voi omalta osaltaan lisätä kiintoaineksen
kertymistä järven eteläpään pohjasedimenttiin. Ravinnekuormitus voi lievästi lisätä rehevyyttä
ja veden tummuutta. Kurranjärvessä ravinnepitoisuudet ovat olleet alhaisempia kuin Mankisenojan suulla, joten järvessä fosforin ja typen pitoisuuslisäykset voivat olla suhteellisesti hieman suurempia kuin Mankisenojassa. Toisaalta Kurranjärvessä on paremmat laimenemisolosuhteet, jolloin selvää pitoisuuksien nousua ei välttämättä havaita. Mankisennevan turvetuotantoalueen vesistövaikutukset rajoittuvat Kurranjärvessä järven eteläosiin, koska vesien virtaus
kulkee Mankisenojasta todennäköisesti melko suoraan Kurranojaan. Ainoa kuormittava tekijä
Mankisennevan turvetuotanto ei ole, vaan valuma-alueen ojitetuilta soilta huuhtoutuva ravinteikas vesi on merkittävässä asemassa järven rehevyyden kannalta.
Kurranojan suulla laskennalliset pitoisuuslisäykset ovat alle puolet Mankisenojan suulle lasketuista, mutta vaikutukset ovat ravinteiden osalta edelleen melko selviä. Kurranojan nykyinen
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hyvin ravinteikas (kok.P 100 µg/l) ja humuspitoinen (CODMn 25 mg/l) veden laatu huomioon
ottaen Mankisennevan kuormituksen vaikutukset ojan tilaan jäävät kuitenkin käytännössä vähäisiksi. Kurranjärvessä sekä Kurranojan yläosalla fosfaattifosforia ja epäorgaanista typpeä on
vedenlaatutietojen perusteella ollut melko vähän, joten fosforin ja typen lisäkuormitus voi mahdollisesti vähän voimistaa rehevyyttä. Veden tumma väri toisaalta pienentää tätä vaikutusta.
Kurranjärvi pienentää huomattavasti Kurranojaan kulkeutuvaa kuormitusta, eikä tätä ole otettu
laskennallisissa arvioissa huomioon. Osa Kurranjärveen tulevasta kuormituksesta todennäköisesti sedimentoituu ojan suualueelle eikä kulkeudu eteenpäin Kurranojaan, joten todelliset pitoisuusvaikutukset ovat taulukossa esitettyjä pienempiä. Kurranojassa kesäaikaisen kuormituksen vaikutukset ovat kaiken kaikkiaan suhteellisen pieniä ja ne voivat näkyä lähinnä veden
tummuuden lisääntymisenä ja typpitason nousuna. Siikajoessa kuormituksen vaikutuksia ei
voida havaita.
Sarkaojitettu alue, tuotantoalue 272 hehtaaria
Mankisennevan toteutusvaihtoehdon 2 tuotantopinta-ala (272,4 ha) muodostaa noin 8 %
Mankisenojan valuma-alueesta. Tuotantoa varten kunnostettavan alueen (22,4 ha) kuntoonpanovaiheessa (kun nykyinen sarkaojitettu 250 ha alue on tuotannossa) Mankisennevan kokonaiskuormituksen aiheuttamat pitoisuuslisäykset Mankisenojassa ovat selviä kaikkina vuodenaikoina. Suurimmillaan pitoisuusvaikutukset ovat talvella, mutta talviaikana ravinnekuormituksen rehevöittävät vaikutukset jäävät kuitenkin pieniksi, koska perustuotanto on minimissä.
Alapuolisen vesistön käytön kannalta kesäajan kuormituksella on suurin merkitys. Kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa fosforipitoisuuden arvioidaan nousevan kuntoonpanovaiheen
aikaisen bruttokuormituksen vaikutuksesta noin 4 µg/l ja typpipitoisuuden 144 µg/l (taulukko
30), mikä on noin 6–10 % Mankisenojassa viime vuosina todetusta ravinnetasosta. Alivirtaamatilanteessa pitoisuusvaikutukset ovat suurempia kuin ylivirtaaman aikana.
Mankisennevan 2-vaihtoehdon kuntoonpanovaiheen aikaisen kuormituksen aiheuttamat pitoisuuslisäykset ovat sarkaojitetun alueen vesiensuojelun tehostumisen myötä selvästi pienempiä
kuin 0-vaihtoehdolle lasketut pitoisuuslisäykset. Alivirtaamatilanteessa 2-vaihtoehdolle lasketut
pitoisuusvaikutukset ovat kuitenkin suurempia kuin 0-vaihtoehdossa.
Mankisennevan 2-vaihtoehdossa tuotantoa varten kunnostettava alue on melko pieni suhteessa
koko tuotantoalaan ja kuormitukset ovat kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa lähes yhtä suuria.
Tämän vuoksi tuotantovaiheessa kuormituksen aiheuttamat laskennalliset pitoisuuslisäykset
ovat kaikilta osin samaa luokkaa kuin kuntoonpanovaiheessa (taulukko 31). Mankisenojan
suulla kesän keskimääräiset ravinteiden, happea kuluttavan aineen ja kiintoaineen laskennalliset
pitoisuuslisäykset muodostavat alle 10 % ojassa havaitusta pitoisuustasosta. Alivalumatilanteelle lasketut pitoisuusvaikutukset ovat hieman suurempia.
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Taulukko 30. Arvio Mankisennevan 2-vaihtoehdon kuntoonpanovaiheen kuormituksen aiheuttamista
pitoisuuslisäyksistä Mankisenojassa (F ~ 35 km2), Kurranojassa (F = 122,6 km2) ja Siikajoessa (F ˜ 2 655
km2) eri vuodenaikoina (Pöyry Environment Oy).

2-vaihtoehto
Kuntoonpanovaihe
Mankisenojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Kurranojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Siikajoki Kurranojan alap.
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy

Brutto
Kiintoaine

CODMn

Kok.P

Kok.N

Netto
Kiintoaine

Kok.P

Kok.N

m /s

3

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

0,09
1,3
0,2

2,0
2,4
0,5

5,9
3,2
3,6

28
8,6
4,7

551
200
114

1,6
2,2
0,3

23
5,7
2,0

447
127
58

144

virtaama

1,2

0,8

3,3

4,0

0,04

1,0

8,0

10,2

209

0,4

0,3

2,3

3,6

138

0,16

1,8

90

0,3
4,7
0,9

0,6
0,7
0,2

1,7
0,9
1,0

7,9
2,5
1,4

157
57
32

0,5
0,6
0,1

6,7
1,6
0,6

128
36
16

4,3

0,2

0,9

1,2

41

0,1

0,3

2,3

2,9

60

1,4

0,1

0,7

1,0

39

0,0

0,5

26

17
51
18

0,0
0,1
0,0

0,0
0,1
0,0

0,1
0,2
0,1

2,8
5,3
1,5

0,0
0,1
0,0

0,1
0,2
0,0

2,2
3,4
0,8

0,0

0,0

1,4

74

0,0

0,1

0,1

2,4

2,4

0,0

0,1

0,2

3,3

25

0,0

0,0

0,1

2,2
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Taulukko 31. Arvio Mankisennevan 2-vaihtoehdon tuotantovaiheen kuormituksen aiheuttamista pitoisuuslisäyksistä Mankisenojassa (F ~ 35 km2), Kurranojassa (F = 122,6 km2) ja Siikajoessa (F ˜ 2 655 km2) eri vuodenaikoina (Pöyry Environment Oy).
2-vaihtoehto
Tuotantovaihe 270,9 ha
Mankisenojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Kurranojan suu
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy
Siikajoki Kurranojan alap.
Talvi
Kevät
Kesä
Kesän ylivaluma
Kesän alivaluma
Syksy

Brutto
Kiintoaine

CODMn

Kok.P

Kok.N

Netto
Kiintoaine

Kok.P

Kok.N

mg/l

mg/l

µg/l

µg/l

mg/l

µg/l

µg/l

0,09
1,3
0,2

2,1
2,6
0,5

3,8
3,3
3,3

28
9,0
4,6

461
209
109

1,7
2,4
0,3

23
6,1
1,9

352
132
54

139

virtaama
3
m /s

1,2

0,7

3,0

3,9

0,04

1,0

7,3

10

200

0,4

0,3

2,3

3,7

142

0,2

1,9

93

0,3
4,7
0,9

0,6
0,8
0,1

1,1
0,9
0,9

7,9
2,6
1,3

132
60
31

0,5
0,7
0,1

6,6
1,7
0,5

101
38
15

4,3

0,2

0,9

1,1

40

0,1

0,3

2,1

2,8

57

1,4

0,1

0,7

1,1

41

0,0

0,5

27

17
51
18

0,0
0,1
0,0

0,0
0,1
0,0

0,1
0,2
0,1

2,3
5,6
1,5

0,0
0,1
0,0

0,1
0,2
0,0

1,8
3,5
0,7

0,0

0,0

1,5

74

0,0

0,1

0,1

2,3

2,4

0,0

0,1

0,2

3,1

25

0,0

0,0

0,1

2,2

Mankisenoja on rehevä ja tummavetinen puro, ja turvetuotantoalueen kuormitus voi osaltaan
lisätä rehevyyttä ja voimistaa veden tummuutta. Veden tumma väri toisaalta vaimentaa rehevöitymisvaikutusta. Kiintoainesta voi ajoittain kertyä ojan pohjalle. Vesiensuojelurakenteista läpi
päässyt kiintoaine sedimentoituu pääosin viimeistään Kurranjärveen. Mankisenojaa pitkin Kurranjärveen ja Mankisennevalta matkaa kuitenkin viisi kilometriä, joten suuri osa kuormittavista
aineksista todennäköisesti sedimentoituu ja pidättyy jo ennen Kurranjärveä.
Kurranjärvessä Mankisennevan 2-vaihtoehdon kiintoainekuormitus voi omalta osaltaan lisätä
kiintoaineksen kertymistä pohjasedimenttiin järven eteläpäässä lähellä Mankisenojan laskukohtaa. CODMn-kuormitus voi lisätä veden tummuutta. Laskennalliset ravinteiden pitoisuuslisäykset ovat Mankisenojassa suuria, ja ravinnekuormituksella voi Kurranjärven eteläosassa olla
suhteellisesti suuremmat vaikutukset rehevyyteen, koska ravinnetaso järvessä on ollut alhaisempi. Kurranjärvessä pitoisuuksien nousua ei kuitenkaan välttämättä havaita, koska järvessä
on paremmat laimenemisolosuhteet. Kuormituksen vesistövaikutukset rajoittuvat järven eteläosiin, koska vesien virtaus kulkee Mankisenojasta todennäköisesti melko suoraan Kurranojaan. Ainoa kuormittava tekijä Mankisennevan turvetuotanto ei ole, vaan valuma-alueen
ojitetuilta soilta huuhtoutuva ravinteikas vesi on merkittävässä asemassa järven rehevyyden
kannalta.
Kurranojan suulla 2-vaihtoehdon tuotantovaiheen kuormituksen aiheuttamat pitoisuuslisäykset
ovat selvästi pienempiä kuin Mankisenojassa, mutta ravinteiden osalta laskennalliset pitoisuus-
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muutokset ovat selviä. Kesän keskivirtaamatilanteessa fosforin pitoisuuslisäys on kuitenkin vain
1 % ja typen pitoisuuslisäys 4 % Kurranojan suulla v. 2000–2005 todetusta pitoisuustasosta,
joten vaikutukset ojan rehevyyteen jäävät pieniksi. Kurranjärven vaikutusta kuormituksen osittaiseen sedimentoitumiseen ei ole otettu laskennallisissa arvioissa huomioon. Osa Kurranjärveen tulevasta kuormituksesta todennäköisesti sedimentoituu ojan suualueelle eikä kulkeudu
eteenpäin Kurranojaan, joten todelliset pitoisuusvaikutukset ovat taulukossa esitettyjä pienempiä. Kurranojassa kuormituksen kesäaikaiset vesistövaikutukset ovat kaiken kaikkiaan melko
pieniä ja voivat näkyä lähinnä veden tummuuden lisääntymisenä ja typpipitoisuuden nousuna.
Siikajoessa kuormituksen vaikutuksia ei voida havaita.
Eri toteutusvaihtoehtojen vesistövaikutusten vertailu
Taulukossa 32 on esitetty Mankisennevan 0-vaihtoehdon sekä toteutusvaihtoehtojen 1 ja 2
tuotantovaiheen kuormituksen aiheuttamat pitoisuuslisäykset Mankisenojassa ja Kurranojan
suulla kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa. Siikajoessa Kurranojan alapuolella pitoisuusvaikutukset ovat kaikissa vaihtoehdoissa niin pieniä, ettei niitä ole taulukossa esitetty.
Pitoisuuslaskelmat ovat karkeita ja vain suuntaa antavia laskelmia. Mahdolliset vaikutukset
pystytään täsmällisesti todentamaan vasta toimintavaiheessa päästö- ja vesistötarkkailun yhteydessä.
Laskennallisesti arvioidut pitoisuuslisäykset ovat suurimmat 0-vaihtoehdossa. 1-vaihtoehdossa
tuotantopinta-ala kasvaa sarkaojitettuun alueeseen verrattuna 40 %, mutta vesistövaikutukset
on kuitenkin arvioitu nykytilannetta pienemmiksi. Tähän vaikuttaa 0-vaihtoehdon hieman erilainen kuormituksen laskentamenetelmä sekä toisaalta 1-vaihtoehdossa vesiensuojelun tehostuminen pintavalutuksen käyttöönoton myötä. Vastaavasti 2-vaihtoehdossa, jossa pinta-ala on
vain 8 % suurempi kuin nykyinen sarkaojitettu alue, kuormitus ja vesistövaikutukset ovat tehokkaamman vesienkäsittelyn johdosta selvästi 0-vaihtoehtoa pienempiä.
Mankisenojan suulla pitoisuusvaikutukset ovat kesän keskivirtaamatilanteessa fosforin ja typen
osalta selviä (taulukko 32). CODMn-arvot kohoavat hieman kaikissa kolmessa vaihtoehdossa,
kiintoaineen osalta pitoisuusvaikutukset ovat vähäisiä. 2-vaihtoehdossa pitoisuusvaikutukset
ovat hieman pienempiä kuin 1-vaihtoehdossa, mutta merkittävää eroa näiden hankevaihtoehtojen vaikutuksilla ei vesistön kannalta ole.
Mankisenojassa Mankisennevan vesistökuormitus lisää rehevyyttä ja veden tummuutta kaikissa vaihtoehdoissa. Vaikutuksia on nykytilanteessa havaittavissa suolla aikaisemmin tehdyn sarkaojituksen vuoksi, eikä vesistövaikutusten arvioida voimistuvan jos Mankisenneva otetaan
turvetuotantoon, koska vesiensuojelutaso paranee. Mankisenoja on osittain kaivettu kanava,
eikä sillä ole merkittävää virkistyskäyttöarvoa.
Kurranjärvessä Mankisenojan suun lähellä Mankisennevan kuormitus voi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa, eli myös säilyessään nykytilassaan, voimistaa kiintoaineen sedimentaatiota ja lisätä paikallista rehevyyttä ravinnekuormituksen kautta. Mankisenojan suualue Kurranjärvessä
on jo nykyisellään ruovikkoista ja melko matalaa, ja vesikasvillisuuden lisääntymiseen on Man-
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kisennevalta tulevalla kuormituksella oma vaikutuksensa. Koska Mankisenojan suu ja Kurranojan lähtöpää sijaitsevat Kurranjärven eteläpäässä, kuormituksen vaikutukset rajoittuvat
pääosin järven eteläosaan eikä kuormituksella näin ole vaikutuksia järven keski- ja pohjoisosissa.
Turvetuotantoalueen kuormituksen vaikutuksia on vaikea erottaa Kurranjärven valuma-alueen
metsäojitusten vaikutuksista, koska myös ne voimistavat osaltaan järven rehevöitymis- ja mataloitumiskehitystä. Vanhojen metsäojitettujen alueiden kuormitusvaikutukset voivat näkyä tutkimusten perusteella kauan etenkin typpipitoisuuksissa (Kenttämies ja Mattsson 2006). Pitkään jatkuva kohonnut ravinnekuormitus aiheuttaa hidasta rehevöitymistä, jonka estäminen on
vaikeaa prosessin lähdettyä käyntiin.
Kurranojan suulla pitoisuusvaikutukset ovat ojan nykyiseen veden laatuun suhteutettuna melko
pieniä kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Kurranojan veden erittäin tumma väri rajoittaa perustuotantoa, mikä voi osaltaan pienentää Mankisennevalta tulevan ravinnekuormituksen rehevöittävää vaikutusta. Vesistöjen käyttöön Mankisennevan kuormituksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.
Taulukko 32. Yhteenveto Mankisennevan turvetuotantoalueen brutto- ja nettokuormituksen
aiheuttamista pitoisuuslisäyksistä Mankisenojassa ja Kurranojassa eri toteutusvaihtoehdoissa
kesän keskimääräisessä virtaamatilanteessa (Pöyry Environment Oy 2006).
0-vaihtoehto

Mankisenojan suu
Kiintoaine (mg/l)
COD Mn (mg/l)
Kok.P (µg/l)
Kok.N (µg/l)
Kurranojan suu
Kiintoaine (mg/l)
COD Mn (mg/l)
Kok.P (µg/l)
Kok.N (µg/l)

1-vaihtoehto
tuotantovaihe
Brutto
Netto

0,8
5,6
12
196

0,7
4,2
5,8
140

0,2
1,6
3,3
56

0,2
1,2
1,7
40

0,3
2,4
69
0,1
0,7
20

2-vaihtoehto
tuotantovaihe
Brutto
Netto
0,5
3,3
4,6
109
0,1
0,9
1,3
31

0,3
1,9
54
0,1
0,5
15

6.3.

Vaikutukset purkuvesistön kalastukseen ja kalastoon

6.3.1.

Kalastusjärjestelyt

Siikajoen vesistöalue kuuluu hallinnollisessa kalastusaluejaottelussa Siikajoen kalastusalueeseen
(Mauri Konola, Viitamäentie 50, 92930 Pyhäntä). Kalatalousviranomaisena toimii Oulun läänin alueella Kainuun TE-keskuksen kalatalousyksikkö (Kalliokatu 4, 87100 Kajaani). Kalastusoikeuden haltija Mankisenojalla, Kurranojalla ja pääosalla Kurranjärveä on Sipolan osakaskunta (Mauno Lehtosaari, Jylhänrannantie 1235, 92520 Sipola). Kurranjärvellä on vesialue
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myös Suomen valtiolla (Metsähallitus, PL 81, 90101 Oulu) sekä muutama pieni yksityinen vesialue.

6.3.2.

Kurranjärven ja Kurranojan kalasto ja kalastus

Vapo Oy teki Kurranjärven alueen rantatilallisille kalastustiedustelun vuonna 2002. Tiedustelu
uusittiin Pöyry Environment Oy:n toimesta koskien vuoden 2005 kalastusta. Tähän kappaleeseen on koottu yhteen molempien vuosien tulokset.
Vuonna 2002 Kurranjärvellä oli yhteensä 33 rantatilaa, joista kalastustiedot saatiin 23 tilalta
(70 %). Kurranjärvellä kalasti 17 taloutta. Kalastukseen osallistui taloudesta keskimäärin 2,5
henkilöä. Kurranojalta saalista ilmoitti saaneen 3 kalastajaa ja yksi ilmoitti kalastavansa myös
Mankisenojalla.
Vuonna 2005 Kurranjärvellä oli yhteensä 44 yksityistä rantatilaa ja kalastustiedot saatiin 41 tilalta (93 %). Kurranjärvellä kalasti 23 taloutta. Suurimmalla osalla näistä oli järvellä kesämökki. Kalastukseen osallistui taloudesta keskimäärin 2,7 henkilöä. Kurranojalta saalista ilmoitti
saaneen 4 kalastajaa. Mankisenojalla ei kalastanut ilmeisesti kukaan.
Vuonna 2002 kalastus Kurranjärvellä oli pääasiassa verkko- ja katiskapyyntiä. Verkkoja oli
käytössä vajaat 30 kpl ja katiskoja reilut 50 kpl (taulukko 33). Kalastusta harjoitettiin ympäri
vuoden, mutta pääasiassa touko-elokuussa.
Myös vuonna 2005 Kurranjärvellä kalastus oli pääasiassa verkko- ja katiskapyyntiä. Verkkoja oli käytössä vajaat 40 kpl ja katiskoja reilut 60 kpl (taulukko 34). Verkoilla kalastettiin
pääasiassa kesäaikana keskimäärin 59 päivää. Muutamat kalastivat verkoilla myös kevättalvella maalis-huhtikuussa. Katiskoilla kalastettiin keskimäärin reilun kahden kuukauden ajan.
Osa koukuista oli talviaikaisia madekoukkuja. Kaikkia pyydyksiä oli käytössä enemmän kuin
v. 2002, eniten oli lisääntynyt kalastus mato-ongilla ja koukuilla.
Vuonna 2002 kokonaissaalis Kurranjärvellä oli 1451 kg, josta haukea oli 58 %, ahventa 17 %
ja lahnaa 13 %. Talouskohtainen saalis oli 91 kg (taulukko 33).
Kokonaissaalis Kurranjärvellä v. 2005 oli 1500 kg, josta haukea oli 38 %, ahventa 26 % ja
lahnaa 23 % (taulukko 34.). Näiden lisäksi saatiin särkeä ja vähän madetta. Talouskohtainen
saalis oli 65 kg. Kurranojalta saalista ilmoittaneiden kalastajien saalis oli yhteensä haukea 11
kg, ahventa 2 kg, lahnaa 40 kg ja särkeä 12 kg. Kokonaissaalis oli pysynyt samalla tasolla
vuoteen 2002 verrattuna, mutta talouskohtainen saalis oli hieman alentunut. Haukisaalis oli
hieman vähentynyt, mutta muiden lajien kohdalla saalis oli kasvanut.
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Taulukko 33. Kurranjärven rantatilallisten käytössä olleet pyydykset ja saalis Kurranjärveltä v.
2002 (Vapo Oy).
Pyydykset
kpl

Verkot

Katiskat

Rysät

28

54

0

Saalis
kg

Hauki
847

Ahven
253

Made
20

Heittovavat
18
Lahna
186

Koukut Mato-onget
24
Särki
145

17
Yhteensä
1451

Pilkkionget
15
kg/talous
91

Taulukko 34. Kurranjärven rantatilallisten käytössä olleet pyydykset ja saalis Kurranjärveltä v.
2005 (Pöyry Environment Oy 2006).
Pyydykset
kpl
Saalis
kg

Verkot
38

Katiskat
64

Rysät
1

Hauki
567

Ahven
383

Made
36

Heittovavat Koukut Mato-onget
24
62
40
Lahna
341

Särki
171

Yhteensä
1498

Pilkkionget
19
kg/talous
65

Vuonna 2002 tiedusteluun vastanneista 16 kommentoi kalojen makuvirheitä ja pyydysten likaantumista. Heistä 6 (38 %) ilmoitti kaloissa esiintyvän makuvirheitä. Makuvirheitä ilmoittaneista 3 arvioi makuvirheiden heikentävän kalan käyttökelpoisuutta. Kysymykseen pyydysten
likaantumisen vaikutuksesta kalastukseen vastasi 17. Seitsemän vastaajaa piti pyydysten likaantumista vähäisenä tai sitä ei ollut lainkaan. Neljä ilmoitti likaantumisen vaikeuttavan kalastusta ja kuuden vastaajan mielestä likaantumishaitta oli voimakasta.
Vuonna 2005 tiedusteluun vastanneista 21 kommentoi kalojen makuvirheitä ja pyydysten likaantumista. Heistä 43 % ilmoitti kaloissa esiintyvän makuvirheitä. Makuvirheitä ilmoittaneet
arvioivat makuvirheet yleensä siksi voimakkaiksi, että ne heikentävät kalan käyttökelpoisuutta.
Puolet vastaajista piti pyydysten likaantumishaittaa vähäisenä ja puolet ilmoitti sen vaikeuttavan
kalastusta tai olevan voimakasta. Likaantumisen aiheuttajiksi mainittiin limoittuminen, turve/lieju
ja vesikasvillisuus/kuollut kasviroska. Kalastajat kommentoivat lisäksi veden tummuutta, järven
mataluutta, runsasta vesikasvillisuutta ja pohjamudan esiintymistä. Mankisennevan kuivatusvesiä esitettiin johdettavan Kurranjärven ohi suoraan Kurranojaan ja Kurranjärven eteläosasta
esitettiin poistettavaksi pohjalietettä.
Sipolan osakaskunnan esimiehen mukaan Kurranjärvi on merkittävä kevätkalastuskohde. Järvellä käy lähinnä keväällä hauen pyynnissä arviolta 10-15 ulkopuolista henkilöä, joilla ei ole
järven rannalla kesämökkiä. Siten järvellä kalastanee kesämökkiläiset mukaan lukien yhtensä
noin 35-40 taloutta (Pöyry Environment Oy 2006).
Vuonna 2002 tiedusteluun vastanneista 65 % piti Kurranjärven merkitystä virkistyskalastusalueena/vesistönä erittäin suurena ja 15 % suurena (taulukko 35.). Vastaajista 8 % mukaan merkitys oli pieni. 11 vastasi kysymykseen koskien Mankisenojan merkitystä virkistyskalastusalueena/vesistönä. Viisi vastaajaa piti Mankisenojan merkitystä pienenä ja kaksi vastaajaa ei kat-
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sonut sillä olevan lainkaan merkitystä. Vain neljän vastaajan mukaan Mankisenojalla oli suuri
tai erittäin suuri merkitys virkistyskalastusalueena/vesistönä. Kurranojaa koskevaan kysymykseen vastasi 13 henkilöä, joista kahdeksan piti Kurranojan merkitystä suurena tai erittäin suurena ja viiden mielestä merkitys oli pieni tai sitä ei ollut lainkaan (taulukko 35).
Taulukko 35. Kurranjärven, Mankisenojan ja Kurranojan merkitys virkistyskalastusalueena /vesistönä hankealueen ympäristöön v. 2002 tehdyn kyselyn vastausten mukaan.
Kurranjärvi
kpl

Mankisenoja

Kurranoja

%

kpl

%

kpl

17

65

2

8

4

15

Suuri merkitys

4

15

2

8

4

15

Pieni merkitys

2

8

5

19

3

12

Ei merkitystä

0

0

2

8

2

8

Ei vastaa

3

12

15

58

13

50

Erittäin suuri merkitys

6.3.3.

%

Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen

Kurranjärven lisääntyvä kalasto koostuu pääasiassa veden laadun muutoksia melko hyvin kestävistä kevätkutuisista lajeista kuten hauki, ahven, lahna ja särki, joiden kantoihin hankkeen
suorat haitalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Talvikutuinen made kärsii kuormituksesta kevätkutuisia kalalajeja herkemmin. Kurranjärvessä on nykyisin heikko madekanta. Kevätkutuisista
kalalajeista veden laadun suhteen vaateliain on harjus, jota esiintyy jonkin verran Kurranojassa.
Harjus lisääntyy luontaisesti ainakin joen alaosalla. Turvetuotannon vesistövaikutukset voivat
heikentää ainakin lohensukuisten kalalajien menestymistä kuormitetussa vesistössä (Laine ym.
1996). Yksiselitteisiä kalaston kannalta kriittisiä veden laadun raja-arvoja ei ko. tutkimuksessa
kuitenkaan määritetty eikä turvetuotannon kalastovaikutuksia pystytty selvästi erittelemään
metsäojitusten vaikutuksista.
Mankisenoja on osin kaivettu oja, jolla ei ole merkittävää kalataloudellista arvoa. Se voinee
kuitenkin toimia edelleen jossain määrin kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueena.
Mankisennevan aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus vaikuttaa osaltaan Kurranjärven ja
Kurranojan veden laatuun. Näitä vaikutuksia on nykyisellään (0-vaihtoehto) jonkin verran nähtävissä. Vesistövaikutusarvion mukaan vesiensuojelutason tehostumisen myötä vaikutukset
voivat 1- ja 2-vaihtoehdoissa pienentyä nykytasosta. Kurranjärvellä ja Kurranojalla lisääntyvän kuormituksen kalataloudelliset haitat näkyvät selvimmin erilaisina kalastukseen ja kalojen
käyttökelpoisuuteen liittyvinä haittoina kuten mm. veden tummuus, pyydysten likaantuminen,
kalojen makuvirheet ja pohjan liettyminen. Näitä haittoja on esiintynyt Kurranjärvellä ja Kurranojalla veden laatu huomioon ottaen ilmeisesti jo pitkään ja niitä esiintyisi myös ilman Mankisennevan kuormitusta, joka kuitenkin osaltaan vahvistaa niitä. Käytännössä Mankisennevan
turvetuotantoalueen vaikutuksia ei voida täsmällisesti eritellä muista samaan suuntaan vaikuttavista tekijöistä kuten maa- ja metsätalous, muut turvesuot ja asutus.
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Vastaanottavan vesistön käyttökelpoisuus talousvedeksi ja
rantakiinteistöjen vesistösidonnainen käyttö

Vapo Oy teki Kurranjärven ympäristön asukkaille vesistöjen ja rantojen käyttökyselyn vuonna
2002 kalastustiedustelun yhteydessä (Vapo Oy). Tiedustelualue kattoi Kurranjärven, Mankisenojan ja Kurranojan. Pöyry Environment Oy:n toimesta kysely uusittiin helmikuussa 2006
kalastustiedustelun yhteydessä (liite 4). Kysymykset ja vastausvaihtoehdot olivat eri vuosina
hieman erilaisia, joten vastauksia ei aivan kaikilta osin voida suoraan verrata. Vuonna 2002
vastauksia saatiin yhteensä 23:lta ja vuonna 2006 41:ltä tilalta. Vuonna 2002 vastausprosentti
oli 76 % ja vuonna 2006 91 %.
Molempina kyselyvuosina saatujen vastausten mukaan yleisin vesistönkäyttömuoto oli kalastus,
jota harjoitti v. 2002 16 taloutta (70 % vastaajista) ja v. 2005 23 taloutta (56 % vastaajista).
Vuonna 2002 uintia harjoitti 13 taloutta, metsästystä 10 taloutta ja muuta virkistyskäyttöä 14
taloutta. Saunavetenä vettä käytettiin 12 taloudessa ja ruokavetenä sitä käytettiin satunnaisesti.
Vuonna 2005 uintia harjoitti 20 taloutta ja saunavetenä vettä käytettiin ainakin osittain 17 tilalla. Kesämökki oli 22 tilalla, joista yli puolella oli rantasauna. Kesämökkien määrä oli lisääntynyt edellisestä kyselystä, mikä heijastuu lisääntyneenä vesistön käyttönä.
Vuonna 2005 tilojen vesistön käyttö jakaantui seuraavasti (Pöyry Environment Oy 2006):
Kesämökit
Kalastusta
Rantasauna
Uimista
Saunavesi vesistöstä
Kaivo (0-100 m rannasta)

kpl
22
23
13
20
17
9

Vuonna 2002 tilojen vesistön käyttö jakaantui seuraavasti:
Käyttömuoto

kalastus
uiminen
metsästys
muu virkistyskäyttö
saunavesi vesistöstä
ruokavesi
karjan juottovesi
rantalaitumet
matkailutoiminta
muu käyttömuoto

käyttö
(vastanneita 23 kpl)
kpl
%
16
70
13
57
10
43
14
61
12
52
2
0
0
0
0
0
0
0
2
9

Vesistön käyttökyselyn yhteydessä vesistöä käyttäneet rantatilalliset kommentoivat pääasiassa
Kurranjärven mataluutta, heikkoa veden laatua ja vesikasvillisuuden lisääntymistä.

© VAPO OY 2008

Mankisenneva, YVA -selostus

73

Mankisennevan turvetuotannon aiheuttama kuormitus ei vaikuta oleellisesti alapuoliseen
vesistöön, eikä vaikeuta vesistön ja rannankäyttöä.

6.5.

Pohjavesialueet, lähistön kaivot ja pienvedet

Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole I ja II –luokan pohjavesialueita. PohjoisPohjanmaan maakuntakaavassa on osoitettu yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät (I
luokan) ja vedenhankintaan soveltuvat (II luokan) pohjavesialueet. Maakuntakaavaan hankealuetta lähin pohjavesialue on merkitty Haaraojan kylän alueelle, Mankisennevalta noin 1,4 km
koilliseen. Britschgi & Gustafssonin (1996) mukaan alueella sijaitsevat III luokan Ylijärven
(11682003) pohjavesialue, joka jatkuu kaakkoon Matovaara-Kanasaari (11682052) III luokan pohjavesialueena. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan mukaan Ylijärven (nykyinen nimi
Haaraoja) (11682003) pohjavesialueen rajausta on laajennettu ja alueen luokitus on noussut
luokkaan I. Rantsilan Vesihuolto Oy:llä on alueella kaksi vedenottamoa.. Myös MatovaaraKanasaaren pohjavesialueen luokka on nykyisin I. Pohjavesialueiden rajaukset ja tietolomakkeet on esitetty liitteessä 5. Kartasta ilmenevät myös Haaraojan pohjavesialueen kahden vedenottamon sijainnit.
Mankisennevan tuotantoalueen yksi teistä kulkee Haaraojan pohjavesialueella n. 0,5 km matkan ja sijaitsee vedenottamoiden välissä. Etäisyys työmaatieltä pohjavedenottamoihin on n.
700 m ja 850 m. Tieyhteys on suunniteltu palotieksi ja sen käyttö rajoittuu ainoastaan hätätilainteisiin, eikä sitä käytetä turvekuljetuksiin tai normaaliin työmaaliikenteeseen. Mankisennevan tuotantoalueen suunnittelun yhteydessä tien kunnostustarve on tarkastettu. Sen mukaan
kunnostuksen yhteydessä tielle ajetaan kantava kerros ja tien pinta muotoillaan. Pohjavesialueella tien ojia ei tarvitse nykyisestään syventää.
Mankisennevan tuotantoalueelta on matkaa Haaraojan pohjavesialueen rajalle lähimmillään 0,9
km ja varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle 1,4 km. Tuotantoalueen ja pohjavesialueen väliin jää suota noin 600 m matkalle ja välittömästi turvetuotantoalueen läheisyydessä suon
turvesyvyys on 1-1,5 m.
Turvetuotantoalue sijaitsee niin etäällä lähimmästä pohjavesialueesta, että tuotannolla ei ole
vaikutusta pohjavesialueeseen tai pohjaveden hyödyntämiseen. Työmaalla polttoöljyt varastoidaan säiliöissä työmaan tukikohta-alueella tai muualla säiliöille varatulla ja paloviranomaisen
hyväksymillä alueella. Polttoaineita säilytetään työmaalla yleensä ainoastaan kunnostustöiden,
tuotannon ja siihen liittyvän vuosikunnostuksen sekä turvetoimitusten aikana. Myöskin tukikohta-alue sijaitsee niin kaukana pohjavesialueesta, ettei polttoaineiden väliaikainen säilytys työmaalla käsityksemme mukaan aiheuta vaaraa pohjavesialueelle.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole tiedossa kaivoja. Lähin asutus tai kesäkäytössä
oleva mökki, joihin voi liittyä kaivoja, sijaitsee 1,6 km etäisyydellä tuotantoalueesta. Tällöin
mahdolliset kaivot sijaitsevat niin kaukana tuotantoalueesta, ettei turvetuotannolla ole niihin vaikutusta.
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Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelullisesti arvokkaiden pienvesien inventoinnin mukaan hankealueen lähellä ei ole arvokkaita pienvesiä (Heikkinen 1992). Hankealue on kokonaisuudessaan ojitettu, eikä alueelta kasvillisuuskartoituksen yhteydessä tavattu lähteitä.

6.6.

Pölyvaikutukset

Turvepöly on pääosin (90-98 %) orgaanista ja sen koostumus vastaa kasveja, joista turve on
muodostunut. Turvepölyä syntyy tuotannon kaikissa vaiheissa sekä autoon lastauksen ja kuljetuksen aikana. Pölyäminen on toiminnan luonteen vuoksi ajoittaista ja keskittyy kesä-elokuun
poutakausiin, jolloin tuotantotoiminta on vilkasta. Pölypäästöjen määrään vaikuttaa useita tekijöitä, kuten turpeen kosteus, maatuneisuus, hiukkaskoko, tuotantomenetelmä, säätila sekä tuulen voimakkuus. Tuulen nopeuden ylittäessä 10 m/s, tuotanto keskeytetään jo lisääntyneen tulipaloriskin vuoksi. Sateisina jaksoina tai tuulen yläpuolella pölyä ei yleensä esiinny.
Turvetuotannon mahdolliset pölyhaitat liittyvät pääasiassa energiakäyttöön tarkoitetun jyrsinturpeen tuotantoon. Vaalean kasvuturpeen tuotanto aiheuttaa vähemmän pölyä kuin energiakäyttöön tuotetun tumman turpeen tuotanto. Palaturpeen tuotanto aiheuttaa merkittävästi vähemmän pölyä kuin vastaavan turvemäärän keruu jyrsinturpeena. Tuotantoalueella pääosa pölyhiukkasista on yleensä suuria, yli 10 µm:n kokoisia hiukkasia (Tissari et al. 2001).
Jyrsinturpeen tuotannon eri työvaiheissa pölymuodostus ja 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 ja koska käsiteltävä turve
on kosteata. Nykyaikaisella toisioerottimella varustetulla imuvaunulla ja mekaanisella kokoojavaunulla pölyäminen on melko vähäistä myös kuormausvaiheessa, Mittausten perusteella kokoojavaunun kokonaispölypäästön arvioitiin olevan 37 % haku-menetelmän päästöstä (Nuutinen & Kärtevä 2006).
Laskeumamittaus
Turvepölyn leviämistä on viime vuosiin asti mitattu standardoidulla laskeumamittausmenetelmällä (SFS 3865). Menetelmä sopii viihtyvyyshaitan alustavaan arviointiin ja sillä saadaan suuntaa antavia tuloksia myös pölyn alueellisesta leviämisestä. Lääkintöhallitus
(yleiskirje 1664/1978) on määrittänyt viihtyvyyshaittaa osoittavan laskeuman raja-arvoksi 10
g/m2/kk. Raja-arvo on myöhemmin kumottu ilmansuojelulain astuttua voimaan vuonna 1982.
Uusissa ilman laadun ohjearvoissa (Vnp 480/1996 ja Vna 711/2001) laskeumalle ei ole enää
määritetty enimmäissuositustasoa. Luonnollisen taustalaskeuman taso on noin 1 g/m2/kk. Taustalaskeumassakin saattaa esiintyä suuria paikallisia ja ajallisia vaihteluita.
Turvetuotannosta aiheutuvien pölylaskeumien paikallinen mittaus on mahdollista vasta toiminnan aloittamisen jälkeen. Ennakkoarvion voi tehdä aikaisempiin mittauksiin perustuen. Kuvaan
12. on poimittu suurimmat laskeumatulokset Vapo Oy:n tuotanto-alueilla vuosina 1988-95 toteutetuista pölytarkkailuista, yhteensä 210 havaintoa. Mittausten mukaan turvepölylaskeumat
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alenevat voimakkaasti siirryttäessä tuotantokentän reunan ulkopuolelle. Suurimmat laskeumat
puolittuvat jo viiden metrin matkalla ja pienenevät neljännekseen tuotantokentän arvoista jo 10
metrin päässä (Turveteollisuusliitto ry. 2002). Ilmeisesti sedimentaatio ja reunapuusto ”suodattavat” suuren osan laskeumasta heti kentän reunalla.
Pölyisimpinä aikoina turvepöly voi yksin aiheuttaa 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 hallitsevampi. Turvepöly ei
enää sanottavasti lisää laskeumaa yli 1000 metrin päässä tuotantoalueesta (Turveteollisuusliitto
ry 2002). Etäisyys ei yksin vaikuta pölyn määrään, vaan hyvin maatunut turvelaatu, aumaalueen läheisyys ja paikan avoimuus lisäävät pölyhaitan mahdollisuutta. Vastaavasti vähän maatunut turve, tuotantokentän suojainen sijainti ja tiheä reunapuusto vähentävät haitan esiintymistä. Pölyäminen riippuu myös käynnissä olevasta työvaiheesta ja tuotantomenetelmästä.
Turvetuotannosta aiheutuvat suurimmat pölylaskeumat
g/m2/kk
100,0
T1: y=73,3x
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Kuva 12. Turvetuotannosta aiheutuneet suurimmat lisälaskeumat eri etäisyyksillä kentän reunasta Vapo Oy:n tuotantoalueiden ympäristössä vuosina 1988 - 1995. Pysty-viivat kuvaavat la skeumahavaintojen vaihteluvälin, keskimmäinen havainto (mediaani) on kuvattu ympyrällä. Maksimi- ja minimihavaintojen mukaan sovitetut trendiviivat (T1 ja T2) tasoittavat yksittäisten havaintojen välistä vaihtelua ja niiden väliin jää alue, johon turvetuotannosta aiheutuvat suurimmat lisälaskeumat todennäköisimmin asettuvat. Huomaa, että y-akseli on logaritminen.

Aina turvetuotanto ei aiheuta edellisen tarkastelun suuruisia pölykuormia. Kuvan 12 tarkastelussa on käsitelty vain suurimpia havaintoja. Pölyäminen on tuotantotoiminnan luonteen vuoksi
ajoittaista. Sateisina jaksoina tai tuulen puhaltaessa mittauspisteestä tuotantoalueelle päin laskeuma voi olla lähes olematon aivan kentän reunallakin.
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Leijumamittaus
Leijumalla tarkoitetaan ilmassa leijuvan pölyn määrää (µm/m3). Leijuma voidaan jakaa osiin
hiukkaskoon mukaan (TSP, PM10, PM2,5). Kokonaispölystä, jossa mukana ovat kaiken kokoiset partikkelit, käytetään nimitystä TSP. Näkyvä pöly (TSP) aiheuttaa lähinnä viihtyvyyshaittaa. Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10) kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 µm kokoisia
partikkeleita. Pienhiukkaset tai syvään hengitettävät hiukkaset ovat kooltaan alle 2,5 µm
(PM2,5). Pienhiukkasia ja hengitettäviä hiukkasia, jotka leviävät kauas ja tunkeutuvat hengitysteihin, pidetään haitallisimpina. Vallitsevan käsityksen mukaan luonnossa syntyneet hiukkaset
(mm. turvepöly) ovat terveysvaikutuksiltaan vaarattomampia kuin polttoperäiset hiukkaset.
Ulkoilman epäpuhtauksille on terveydellisin perustein annettu ohje- ja raja-arvot (taulukko 36).
Ohjearvolla tarkoitetaan sellaista ilman epäpuhtauspitoisuutta, joiden ylittäminen on todettu haitalliseksi väestön terveydelle tai luonnolle. Ohjearvo ilmaisee ilmansuojelun tavoitteita, mutta ei
ole luonteeltaan sitova. Raja-arvolla tarkoitetaan ilman epäpuhtauden pitoisuutta, joka on alitettava määräajassa ja jota ei saa ylittää sen jälkeen, kun se on alitettu.
Taulukko 36. Ulkoilman hiukkaspitoisuuksien ohje- ja raja-arvot (VNp 481/96 ja Vna
711/2001).
Aine

TSP

Ohje Tilastollinen
arvo
määrittely
3
µg/m
120 Vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
50
Vuosikeskiarvo
70

PM10

Kuukauden toiseksi
suurin arvo

RajaTilastollinen
Huom!
arvo
määrittely
µg/m3
300 Vuoden vuorokauRaja-arvo poistui
siarvojen 95. prosent- käytöstä
tipiste
1.1.2005
50

40

24 h, sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa 35 kpl
Kalenterivuosi

PM 2,5-hiukkasille ei Suomessa ole annettu ohje- tai raja-arvoa.

Ilmatieteen laitos ja Kuopion yliopisto ovat tutkineet turvetuotannon pölypäästöjä ja ympäristön hiukkaspitoisuuksien muutoksia (mm. Kartastenpää et al. 1998, Yli-Tuomi et al. 1999a ja
1999b, Tissari et al. 2001, Tissari et al. 2006). Paikallisesti turvetuotannon pölymittaaminen on
mahdollista vasta toiminnan käynnistyttyä. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella voidaan
tehdä alustavia arvioita turvetuotannon vaikutuksista.
Kuopion yliopisto tutki kesällä 2000 Haku-menetelmän eri työvaiheiden pölypäästöjä maatuneen turpeen tuotannossa (Tissari et al. 2001, Tissari et al. 2006). Tutkimuksessa selvitettiin
eri työvaiheiden osalta maksimietäisyydet tuotantoalueen reunasta, jossa PM10–pitoisuuslisäys
on 50 µg/m³. Mainittu PM10-hiukkasille määritetty raja-arvo astui Suomessa voimaan
1.1.2005. Selvityksen mukaan Haku-menetelmän eri työvaiheissa maksimietäisyydet tuotanto-
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alueen reunasta vaihtelivat noin 50-400 metrin välillä tuotannon työvaiheesta riippuen. Suurimman pölypäästön aiheutti tuulisena päivänä tehty auman muotoilu rinnekoneella, jolloin PM10 –
pitoisuuslisäys 50 µg/m³ ulottui yli 4 kilometrin etäisyydelle. Tulos käsittää kuitenkin ainoastaan
yhden mittauksen. Edustavan tuloksen saaminen auman muotoilun vaikutuksista pölyämiseen
edellyttää lisämittauksia. Vuorokausikeskiarvojen suuruus riippuu toiminnan kestosta.
Turpeen lastaus aumasta rekkaan tapahtuu kauhakuormaajalla. Lastauksesta suurin osa tapahtuu tuotantokauden ulkopuolella. Kuopion yliopisto on mitannut jyrsinturpeen las-tauksen pölypäästöjä Pyhännän Konnunsuolla kesällä 2000. Pölypäästömäärät lastauk-sessa ovat silminnähden hyvin suuria, mutta pöly ei leviä kauas (Tissari et al. 2000). Turpeen lastauksesta aiheutuvan turvepölyn pitoisuuslisä on suuri aivan lastauspaikan lähettyvillä (alle 200 m), mutta
pienenee nopeasti niin, että pitoisuuslisä vuoro-kausikeskiarvoon 800 metrin etäisyydellä hengitettäville hiukkasille (PM10) on alle 1 µm/m³ (Tissari et al. 2000).
Lastauksesta aiheutuva pölypäästö on riippuvainen lastauksen määrästä. Mikäli lastausta tehdään eri puolilla suota ja lastausväli on pitkä, pitoisuuslisä ympäristöön on vähäinen. Myös terveys- ja viihtyvyyshaitat jäävät vähäisiksi. Mikäli lastaus on tiheää, lastaus-paikka koko ajan
sama ja tuuli on suoraan mahdolliseen haittakohteeseen päin, pitoisuuslisäykset vuorokausikeskiarvoon voivat olla suuriakin. Altistuminen turvepölylle lastauspaikkaa (aumaa) ympäröivän 0,5 km säteisen alueen ulkopuolella on kuitenkin hyvin vähäistä (Tissari et al. 2000).
Mittausten ja mallilaskelmien tuloksissa esiintyy suurta vaihtelua, joka johtuu toiminnan luonteesta ja siitä, että mittaustuloksia on yksittäisistä työvaiheista vielä liian vähän, jolloin satunaistekijät (sääolot, turpeen kosteus ja maatuneisuus) vaikuttavat tuloksiin. Lisäksi tuloksiin vaikuttaa olennaisesti, tarkastellaanko keskimääräistä tilannetta vai pahinta mahdollista tilannetta.
Paikalliset maasto-olot, mm. suon ympäristön avoimuus vaikuttavat myös pölyn leviämiseen.
Lähipuuston vaikutusta turvepölyn 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.
Tutkimustulosten perusteella on todettu, että vähintään keskimaatuneen (H6-H7) jyrsinturpeen tuotanto imuvaunu- tai haku-menetelmällä lisää kokonaispölyn ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tuotantoalueen ympäristössä. Pitoisuudet alenevat etäisyyden kasvaessa,
mutta keskimääräistä tai suurinta vaikutusaluetta on vaikea määritellä tarkasti mm. tutkimustiedon puutteellisuudesta, laskelmiin liittyvistä epävarmuuksista ja paikallisten olosuhteiden vaihtelusta johtuen. Vaikutusalue vaihtelee suuresti mm. turpeen maatuneisuuden, turpeen kosteuden,
tuulen suunnan ja nopeuden ja eri työvaiheiden mukaan (Turveteollisuusliitto ry 2002). Tutkimuksessa käytetty imuvaunu edusti ns. vanhaa imuvaunua. Uudenmallinen toisioerottimella varustettu imuvaunun pölypäästöt ovat huomattavasti pienemmät.
Kun pölyhaitan kriteerinä pidetään hengitettävien hiukkasten ohjearvon (70 µg/m³) tai rajaarvon (50 µg/m³) ylitystä, vaikutusalue näyttää ulottuvan maksimissaan noin 1000 m etäisyydelle tuotantokentän reunasta. Pölyisimpien työvaiheiden (kuormaus, ajo aumaan ja auma
muotoilu) aikana ja erityisesti jos sääolot ovat epäsuotuisat (inversiotilanne tai kova tuuli) vaikutusalue saattaa hetkellisesti olla suurempi. Haitta ei ole koskaan samalla paikalla jatkuvaa
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koska työvaiheen ajoittuminen tiettyyn kohtaan tuotantokentällä on hetkellistä ja pöly kulkeutuu kulloinkin vallitsevan tuulen suuntaan. Pölyhaittaa ei esiinny tuulen yläpuolella.
Koivansuolla (Tammela) ja Julkunevalla (Veteli) on selvitetty leviämismallilaskelmien avulla
PM10 –pitoisuuksia lähialueella (Symo 2005 ja 2006). Koivansuolla on käytössä mekaaninen
kokoojavaunumenetelmä. Koivansuolle tehtyjen leviämismallilaskelmienperusteella keräilyn
keskimääräiset PM10 –pitoisuudet ovat noin 300 metrin päässä sijaitsevan kiinteistön kohdalla
taustapitoisuuden luokkaa (n. 10 µg/m3), tilanteissa jolloin tuulen suunta on suolta kiinteistöä
kohti. Jyrsinnän, käännön ja karheamisen aiheuttamat keskimääräiset pölypitoisuudet tuulen
suunnassa ovat lähiasutuksen kohdalla vähäisiä (alle 5 µg/m3). Julkunevalla ovat käytössä imuvaunu- ja hakumenetelmät. Leviämismallilaskelmien perusteella turvetuotannon aiheuttamat
vuorokauden keskimääräiset PM10 –pitoisuudet ovat lähiasutuksen (450 m) kohdalla suurimmillaan (noin 27 µg/m3) vuorokausina jolloin, toiminta on aktiivista ja tuulen suunta on asutusta
kohti.

6.6.1.

Turvepöly ja vesistöhaitta

Vesistöihin ilman kautta kulkeutuvan turvepölyn määrä on käytettävissä olevan tiedon perusteella vähäinen. Vesistöön laskeutuneen pölyn määrää ja esiintymistä voidaan ”mitata” vain
suoralla havainnoinnilla. Pölylautan koostumuksen tarkempi selvittäminen vaatii tavallisesti mikroskooppista tarkastelua. Usein esim. ruostesienen aiheuttamia lauttoja on luultu turvepölyn aikaan saamiksi.
Veden pinnalla pöly erottuu selvästi ympäristöstään, jolloin vähäinenkin pölylaskeuma voidaan
kokea likaavana. Ilmiö korostuu, mikäli pintakalvolla oleva pöly kasaantuu tuulen vaikutuksesta lautaksi ja ajautuu ennen vettymistään rantaan. Tällaisessa tilanteessa vähäinenkin laskeuma
voi aiheuttaa todellista viihtyvyyshaittaa. Kyseessä on kuitenkin lyhytaikainen ilmiö. Valitusten
perusteella tehdyillä tarkastuskäynneillä on seuraavana päivänä usein todettu tilanteen olevan jo
ohi.
Turvepölyn ei ole osoitettu aiheuttaneen vesistöjen rehevöitymistä tai madaltumista. Limalevän
(Gonyostomum semen) runsas esiintyminen vesistössä voi aiheuttaa pyydysten ja uimareiden
ihon limoittumista. Joskus tällaista ilmiötä on virheellisesti pidetty turvepölyn (tai turpeen) aiheuttamana.

6.6.2.

Turvepölyn vaikutukset elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen

Turvepölyä syntyy tuotannon kaikissa vaiheissa. Tuotantovaiheessa altistuminen on kausiluonteista ja suon ympäristön asukkaiden altistuminen on satunnaista.
Turvepölyn terveydellisiä vaikutuksia turvetyöntekijöillä on tutkittu Suomessa Työterveyslaitoksen toimesta vuosina 1987-90. Tutkimuksissa on selvitetty aiheuttaako turvepöly hengitysteiden sairauksia tai oireita. Tutkimuksen yhteenvetona todettiin, että turvepöly näyttää aiheut-
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tavan lieviä ärsytyspohjaisia nuhaoireita. Varsinaisia keuhkovaurioita turvepölyaltistus ei näyttäisi aiheuttavan (Vartiainen et al. 1998).
Uusimmassa tutkimuksessa arvioitiin turvepölypäästöjen muodostamaa ympäristö-terveysriskiä
viimeisimmän tiedon perusteella (Vartiainen et al. 1998). Tarkastelussa keskityttiin pienhiukkasten (PM10) leviämiseen ja esiintymiseen turvetuotantoalueiden ympäristössä. Tutkimuksessa selvitettiin turvepölylle altistuvan väestönosan määrä ja altistumisen todennäköisin taso ja
niiden perusteella tehtiin terveysriskiarvio. Tutkimuksen mukaan turvetuotannon lähiasukkaille
(max. 2 kilomeriä) muodostama terveysriski on marginaalinen, eikä sitä voi epidemiologisin
menetelmin havaita 6 500 asukkaan väestön kuolleisuus- ja sairastavuustilastoista (Vartiainen
et al. 1998).

6.6.3.

Pölyhaitan vähentäminen

Pölyämiseen ja pölyhaitan esiintymiseen tuotantoalueen ympäristössä voidaan vaikuttaa tuotantomenetelmän valinnalla sekä huomioimalla tuulen voimakkuus ja suunta työn aikana. Myös
tuotantokentän suojavyöhykkeillä ja suojapuustolla voidaan tarvittaessa vähentää pölyn leviämistä ympäristöön ja asutukseen.
Turpeen aumaus ja lastaus autoihin ovat pölyäviä työvaiheita. Aumauksen ja lastauksen pölypäästö on enemmän pistemäinen kuin varsinaisesta tuotantotoiminnasta aiheutuva päästö. Aumauksesta ja lastauksen syntyviä pölyämisen haittoja voidaan parhaiten vähentää sijoittamalla
turveaumat suojaisiin paikkoihin ja mahdollisimman kauaksi asutuksesta. Altistuminen turvepölylle lastauspaikkaa (aumaa) ympäröivän 0,5 km säteisen alueen ulkopuolella on vähäistä. Lastaustyö on keskeytettävä, mikäli tuuli kuljettaa pölyä haitallisessa määrin lähiasutukseen tai vesistöön päin. Maantiellä kuljetettavat kuormat on peitettävä niin, että ympäristöön ei pääse leviämään pölyä.
Tuulen vaikutus pölyämiseen ja paloturvallisuuteen on otettu huomioon turvetuotantoa koskevissa turvallisuusohjeissa sekä Vapo Oy:n laatu- ja ympäristöhallinta-järjestelmän työohjeissa.
Eri työvaiheisiin liittyvissä töissä on toimittava siten, että ympäristöhaitat minimoidaan ja viat
korjataan. Turvetuotannossa noudatetaan ylimääräistä varovaisuutta tuulen nopeuden noustessa yli 4-6 m/s ja pölyhaittaa aiheuttavat työt lopetetaan, mikäli tuulen nopeus ylittää 10 m/s.

6.6.4.

Pölyäminen Mankisennevalla ja sen läheisyydessä

Turvetuotannossa pölyäminen ei ole jatkuvaa, vaan se keskittyy tuotannollisesti vilkkaisiin poutakausiin. Turvepölyn pitoisuudet ovat korkeimmillaan tuotantoalueella ja pitoisuudet alenevat
etäisyyden kasvaessa tuotantokentän reunasta. Tutkimustulosten perusteella vähintään keskimaatuneen jyrsinturpeen tuotanto imuvaunu- tai haku-menetelmällä lisää kokonaispölyn ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia tuotanto-alueen lähiympäristössä. Pölytutkimuksen jälkeen
turvetuotannossa ovat yleistyneet syklonisuodattimin varustetut imuvaunut, jotka pienentävät
hiukkaspäästöjä tehokkaasti. Vaikutusalue vaihtelee suuresti mm. turpeen maatuneisuuden,
turpeen kosteuden, tuulen suunnan ja nopeuden ja eri työvaiheiden mukaan. Vaalean kasvuturpeen tuotanto aiheuttaa vähemmän pölyä.
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Tuotannon alkuvaiheessa Mankisennevalla tuotetaan vaaleaa kasvu- ja ympäristöturvetta sekä
myöhemmin paremmin maatunutta energiaturvetta. Mankisennevan ympäristö on pääasiassa
metsätalouskäytössä. Pohjoisosastaan tuotantoalue rajautuu ojittamattomaan suoalueeseen.
Hankealue muodostuu kahdesta osa-alueesta, joiden välissä virtaa Mankisenoja. Mankisenojan varressa kasvaa metsää. Laajemmassa vaihtoehdossa Mankisenojan varteen jää
noin 100-400 metrin levyinen puustoinen vyöhyke, joka katkaisee yhtenäisen tuotantoalueen.
Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista tai loma-asutusta. Tuotantoalueelta
on matkaa lähimpiin asuintaloihin noin 1,6 km ja Kurranjärvelle linnuntietä noin 2 km. Väliin
jäävillä alueilla on metsää ja suota. Lähimmätkin asuinrakennukset jäävät niin kauaksi hankealueesta, ettei turvetuotanto aiheuta niissä pölyhaittaa, kun pölyhaitan kriteerinä pidetään hengitettävien hiukkasten ohjearvon (70 µg/m³) tai raja-arvon (50 µg/m³) ylitystä. Myös Kurranjärvi
sijaitsee niin etäällä (2,2 km) hankealueesta, ettei järvelle aiheudu pölyhaittaa. Hankealueen läheisyydessä ei myöskään ole sellaisia avolampia, joiden pinnalle voisi merkittävässä määrin kerääntyä pölyä.
Mankisennevan turvekuljetukset suuntautuvat pääasiassa Ouluun ja Haapavedelle.
Turvekuljetukset ja muu liikenne ohjataan suolta itään maantielle nro. 882, josta edelleen
pohjoiseen Temmeksen kautta Ouluun, tai etelään Kestilän kautta Haapavedelle. Lähin asutus
kuljetusreitin varrella sijaitsee Haaraojalla, maantien 82 varressa, johon on Mankisennevalta
matkaa noin 2 km.

6.7.

Meluvaikutukset

Melu määritellään terveydelle haitalliseksi, ympäristön viihtyisyyttä merkittävästi vähentäväksi
tai työntekoa merkittävästi haittaavaksi ääneksi. Ympäristömelulla tarkoitetaan kaikkea ihmisen asuin- ja elinympäristössä esiintyvää melua. Ympäristöä koskevia melutason ohjearvoja on
annettu meluntorjuntalain (382/87) nojalla (VNp 993/92) ja terveydensuojelulain (763/94) nojalla. Meluntorjuntalain mukaisia ohjearvoja sovelletaan maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä (taulukko 37).

© VAPO OY 2008

Mankisenneva, YVA -selostus

81

Taulukko 37. Terveydensuojelulain (763/94) ja meluntorjuntalain (382/87) nojalla annetut melun
ohjearvot (dBA).

Päivällä 7-22

A-äänitaso (dB)
Yöllä 22-7

Terveydensuojelulain nojalla annetut ohjearvot
Asuinalueet (piha-alueet)
55

50

Asuinhuoneistot
• Asuinhuoneet paitsi keittiö
• Muut tilat ja keittiö

30
40

35
40

Meluntorjuntalain nojalla annetut ohjearvot
Asuntoalueet ja hoitolaitokset

55

50
(45)*

*

Yleisten rakennusten alueet

55

Loma-asunnot, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä
luonnonsuojelualueet

45

40

uusilla asuntoalueilla ohjearvo on 45 dB

Äänen vaimentuminen lähteen ja kohteen (kuulijan) välillä riippuu mm. äänen taajuudesta, etäisyydestä, säätilasta, maanpinnan muodoista ja kasvillisuudesta sekä mahdollisista muista meluesteistä. Myös äänilähteen liikkumisella ja korkeudella suhteessa kuulijaan on merkitystä.
Äänen voimakkuus pienenee etäisyyden kasvaessa. Tuulen suunta ja nopeus, ilman lämpötila
sekä suhteellinen kosteus vaikuttavat äänen etenemiseen. Yleensä tuuli on äänen leviämisen
kannalta merkityksellisin tekijä. Ilman kosteuden ja lämpötilan kasvu lisäävät vaimentumista.

6.7.1. Turvetuotanto melun aiheuttajana
Turvetuotannon aiheuttama melu muodostuu työkoneiden äänistä ja raskaiden kuljetusajoneuvojen liikkumisesta. Tuotantoaikana touko – syyskuussa melu muodostuu pääasiassa vetokoneiden aiheuttamasta äänestä, joka vastaa maataloudesta aiheutuvaa konemelua. Tuotannosta
aiheutuva melu ei ole jatkuvaa. Tuotantovuorokausien lukumäärä riippuu sääolosuhteista, keskimäärän tuotantopäiviä on kesässä 30-50. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttamaa melua
voi syntyä ympäri vuorokauden työvaiheista, tuotantotilanteesta ja säästä riippuen. Muina aikoina toiminnasta aiheutuu satunnaista liikenteen ja työkoneiden aiheuttamaa melua.
Toimitusaikana melu muodostuu raskaan liikenteen ja kuormauskoneen aiheuttamasta äänestä
ja vastaa normaalia liikennemelua. Toimitusaikana turveaumat suolla tyhjennetään vuoron perään. Lastaus ja kuljetus yhdeltä suolta keskittyy yleensä muutaman kuukauden ajanjaksolle
vuodessa. Toimituksen aikana työmaalla työskennellään tarvittaessa ympäri vuorokauden.
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Turvetuotannon työvaiheiden lähtömelutasoja (LWA) on mitattu mm. Jyväskylän yliopistossa
(Niskanen 1998) ja Kuopion aluetyöterveyslaitoksella (Kuopion aluetyö-terveyslaitos 1999,
Poikolainen & Ristolainen 2001). Mitattuja lähtömelutasoja on esitetty taulukossa 38. Lähtömelutasoja ei pidä sekoittaa maastossa tietyltä etäisyydeltä mitattavaan melutasoon.
Taulukko 38. Turvetuotannossa käytettävien työvaiheiden lähtömelutasot (Niskanen 1998,
Kuopion aluetyöterveyslaitos 1999, Poikolainen & Ristolainen 2001).
Työvaihe

Lähtömelutaso LWA
dBA

Jyrsintä
Kääntäminen
Karheaminen
Jyrsinturpeen keräys Haku – menetelmällä
Jyrsinturpeen keräys vanhalla imuvaunulla (JIK-30)
Jyrsinturpeen keräys uudella imuvaunulla (JIK-40DF)
Jyrsinturpeen keräys mekaanisella vaunulla
Palaturpeen nosto kentälle
Palaturpeen kääntäminen
Palaturpeen karheaminen
Palaturpeen keräys
Kunnostusjyrsintä
Tasausruuvi
Lastaus

99,9 - 110
96,4 - 103
100
110
108
104,6 – 113,5
104,1
109,3 - 114
89,5
97,5
99,2 - 118
116
117
107

Jyrsintä on yksi meluisimmista työvaiheista. Kääntämisessä ja karheamisessa melu aiheutuu lähes yksinomaan traktorista, eivätkä melupäästöt poikkea normaalista traktorityön melusta. Jyrsinturpeen haku-menetelmässä melussa on mukana yhden nostavan traktorin ja turvetta aumoihin ajavien traktorien melut. Haku-menetelmän melu on pääasiassa traktorien melua. Niskasen
(1998) mukaan useissa tuotantovaiheissa melu aiheutuu suurimmaksi osaksi traktoreista ja on
verrattavissa esimerkiksi pellon muokkauksesta aiheutuvaan meluun.
Kaikkein meluisimpien työvaiheiden (kentän kunnostustoimet, palaturpeen keräys) aikana päiväajan 55 dB:n ohjearvo voi ylittyä 200–300 metrin etäisyydellä ja yöajan 50 dB:n ohjearvo
noin 500 metrin etäisyydellä tuotantokentän reunasta (Niskanen 1998, Turveteollisuusliitto ry.
2002). Aikaisemmat mallitarkastelut ja ympäristössä tehdyt kontrollimittaukset osoittavat, että
turvetuotannon aiheuttama melu ei muodosta merkittävää ympäristöhaittaa. Useimpien työvaiheiden aikana ympäristömelulle asetetut ohjearvot eivät ylity tuotantokentän ulkopuolella (Niskanen 1998, Yli-Pirilä et al. 2001, Poikolainen & Ristolainen 2001).
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
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dB(A) vyöhyke ulottuu vain poikkeuksellisesti 300 m tai sitä etäämmälle tuotantoalueen reunasta ympäristön ollessa avointa aluetta (entistä tai nykyistä tuotantokenttä tai avosuota).
Melun määrään voidaan vaikuttaa koneiden valinnalla, töiden ajoituksella turveaumojen ja
teiden sijoituksella sekä jättämällä kasvillisuuden muodostamia suojavyöhykkeitä asutuksen ja
tuotantokentän välille.

6.7.2.

Melun vaikutus Mankisennevalla

Mankisennevalla on suunniteltu tuotettavan pääasiassa jyrsinturvetta haku-menetelmällä. Turvetuotannosta aiheutuva melu ei ole jatkuvaa, tuotantopäiviä on keskimäärin 30-50 vuodessa.
Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,6 km etäisyydellä tuotantoalueesta.
Edellä esitettyjen melutietojen perusteella voidaan arvioida, että turvetuotannon ja kunnostuksen eri työvaiheet eivät aiheuta melulle annettujen ohjearvojen ylityksiä asuin- ja lomarakennuksissa.
Mankisennevan kuivatusvesien johtamisessa pintavalutuskentille käytetään pumppaamoja. Lähimmilläänkin pumppaamo sijaitsee 1,8 km etäisyydellä lähimmästä asuintalosta.
Hankealueelta tuotetun turpeen toimitukset kestävät noin 3-4 kuukauden ajan vuodessa. Turvetoimitukset keskittyvät talvikauteen. Toimitusvaiheessa melu muodostuu rekkojen ja lastauskoneen aiheuttamasta melusta ja vastaa liikennemelua.
Meluhaitan merkittävyyden kokeminen on viime kädessä henkilökohtainen asia. Luonnon rauhaa hakeva retkeilijä saattaa kokea tuotannosta aiheutuvat äänet häiritsevinä jo paljon ohjearvoja pienemmillä melutasoilla.

6.8.

Liikenne

Turvetuotantoalueella tiestöä tarvitaan kuljetuksia, työkoneiden liikkumista, vesiensuojelujärjestelmien huoltotöitä ja palosuojelua varten. Liikenteen ympäristövaikutukset aiheutuvat valtaosin turpeen kuljetuksesta suolta käyttäjille. Koska turve tyydyttää alueellista energian ja ympäristöturpeen tarvetta, ovat turpeen kuljetusmatkat varsin lyhyitä, yleensä alle 100 km. Turve
toimitetaan asiakkaalle maantiekuljetuksina.
Mankisennevalla auma-alueet sijoitetaan tuotannollisesti keskeisille alueille ja tuotantoalueelle
on suunniteltu kolme turvekuljetuksiin käytettävää tieyhteyttä. Sekä Mankisennevan länsiosan
kaksi tietä että itäosan yksi tie yhtyvät Pyhäntä-Kestilä-Temmes –tielle (nro 822).
Liikenne suuntautuu turpeen käyttäjien sijainnin ja käyttötarpeen mukaisesti. Alueelta tuotettava turve on pääasiassa energiaturvetta, jonka päätoimituspaikka on Oulu ja Haapavesi. Tällöin
turvekuljetukset hoidetaan Mankisennevalta itään maantielle nro. 822, josta edelleen etelään tai
pohjoiseen. Turpeen kuljetus aumoista asiakkaalle tapahtuu pääosin syys-kevätkautena energian kulutuksen ollessa suurimmillaan. Eri turvesoilla olevat aumat tyhjennetään vuoron perään.
Siten lastaus ja kuljetus yhdeltä suolta keskittyy yleensä lyhyelle, muutaman kuukauden ajan-
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jaksolle vuodessa. Tuotantoalueelta arvioidaan kuljetetaan vuorokaudessa noin 10-20 kuormaa, enimmillään noin 30 kuormaa.

6.8.1.

Pakokaasupäästöt

Hankealueen koko 347 ha vuosittaisen tuotantomäärän turvekuljetuksista aiheutuva liikennemäärä on noin 1 300 – 1 500 kuormaa/vuosi (rekan tilavuus 120 m³). Suolta tuotetaan alkuvaiheessa imeytys- ja kasvuturvetta ja myöhemmin pääasiassa energiaturvetta. Energiaturpeen
toimitukset keskittyvät marras-maaliskuulle, jolloin energiaturpeen kulutus on suurinta. Imeytys- ja kasvuturpeen toimitukset jakautuvat pidemmälle ajanjaksolle vuoden aikana. Mikäli arvioidaan, että talvella suolta kuljetettaisiin päivittäin noin 20 rekallista turvetta, tapahtuisi turvekuljetuksia suolta yhtäjaksoisesti noin 2 kuukauden ajan vuosittain.
Liikenne aiheuttaa pakokaasupäästöjä ja liikennemelua sekä pölyämistä. Merkittävimmät
haitalliset pakokaasupäästöt ovat typen oksidit (NOx), hiilivedyt (HC), hiilimonoksidi (CO),
rikkidioksidi (SO2) ja hiilidioksidi (CO2) sekä hiukkaset. Teiden päällystäminen ja suolaus vähentävät liikenteen aiheuttamaa pölyämistä. Turve-kuormien huolellinen peittäminen estää turvepölyn leviämisen kuljetuksen aikana.
Turpeen kuljetuksen pakokaasupäästöjä voidaan arvioida VTT:ssä kehitetyllä tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmällä (LIISA). Uusin käytössä oleva laskentajärjestelmä on
LIISA 2006 (http://lipasto.vtt.fi/lipasto/liisa/index.htm).
Taulukossa 39. on esitetty varsinaisella perävaunulla varustetun yhdistelmän (täysperävaunuyhdistelmä) ominaispäästöt ajokilometriä kohden (g/km). Ominaispäästöt on esitetty ilman kuormaa,
70
%
kuormalla
ja
täydellä
kuormalla
(http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/varsinainenperavaunumaantiet.htm). Suurimmat pakokaasupäästöt aiheutuvat hiilidioksidista ja typen oksideista. Päästöjen kokonaisvaikutus hankealueen
ympäristössä jää pieneksi, koska päästölähteet liikkuvat hyvin laajalla alueella.
Taulukko 39. Täysperävaunuyhdistelmän (turverekka) pakokaasujen ominaispäästöt ajoneuvokilometriä kohden (g/km).
Päästö (g/km)
CO
tyhjä auto

HC

NOX

SO 2

EURO 2 autot (vm. 1996-1998)
0,19
0,13
9,4
0,0083

hiukk.

CO2

0,077

869

70 %:n kuorma

0,24

0,13

13

0,011

0,11

1199

täysi kuorma

0,27

0,13

14

0,013

0,12

1320

tyhjä auto

EURO 3 autot (vm. 1999 - )
0,15
0,10
6,2
0,0085

0,051

892

70 %:n kuorma

0,19

0,10

8,5

0,012

0,072

1230

täysi kuorma

0,22

0,11

9,3

0,013

0,080

1354
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Liikenteen vaikutukset hankealueen läheisyydessä

Turvekuljetukset nostavat talviajan raskaiden ajoneuvojen keskivuorokausiliikenne-määriä
hankealueen läheisyydessä olevalla alempiarvoisella tiestöllä. Liikenneturvallisuusongelmat liittyvät tienvarsiasutuksen määrään. Liikenteen aiheuttamiin ympäristö-vaikutuksiin voidaan vaikuttaa suunnittelulla. Käyttämällä kuljetusreittinä tiestöä, jossa häiriintyviä kohteita on mahdollisimman vähän, voidaan minimoida liikenteen aiheuttamat haitat. Myös toimitusten ajoittumiseen
voidaan vaikuttaa suunnittelulla.
Mankisennevalla tuotetun energiaturpeen pääsääntöiset käyttöpaikat ovat Oulussa ja Haapaveden suunnalla sijaitsevat voimalaitokset. Tällöin turpeen kuljetusreittinä käytetään reittiä
Mankisenneva – maantie nro. 822 – Temmes – Oulu sekä Mankisenneva – maantie nro. 822
– Kestilä – Piippola - Haapavesi. Mikäli hankealueelta kuljetetaan turvetta keskimäärin 20
kuormaa vuorokaudessa, kestävät turvetoimitukset yhtäjaksoisesti noin 2 kuukauden ajan
vuosittain. Turveliikenne vaikuttaa hankealueen läheisyydessä erityisesti liikenneturvallisuuden
heikkenemisenä, mutta jonkin verran myös meluna sekä päästöinä ilmaan.
Turvetuotannon aiheuttamia pakokaasupäästöjä voidaan vähentää vain kehittämällä moottoreita, rikittömiä polttoaineita ja pakokaasujen jälkipuhdistuslaitteita. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan vähentää teiden päällystämisellä ja suolauksella. Maantie nro 822 on päällystetty. Turvekuormien huolellinen peittäminen estää turvepölyn leviämisen kuljetuksen aikana.

6.9.

Sosiaaliset vaikutukset

Suoalueen ympäristön talouksille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin vastaajan mielikuvaa turvetuotannon hyödyistä ja haitoista. Merkittävimpinä turvetuotannon hyötyinä pidettiin työllistävyyttä sekä kotimaisen polttoaineen saatavuuden turvaamista, joskin niidenkin osalta hyöty arvioitiin yleensä pieneksi (taulukko 40). Yleisen toimeliaisuuden ja tulevaisuudenuskon kasvun
ja välillisten työpaikkojen syntymisen osalta katsottiin, ettei merkitystä juuri ole.
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Taulukko 40. Vastaajien mielikuva turvetuotannon hyödyistä. Tulokset on esitetty prosenttiosuuksina saaduista vastauksista. Kohtaan ”On hyötyä” on merkitty vastaukset, joissa ei ole arvioitu hyödyn merkittävyyttä.
eritt.suuri
hyöty
%

suuri
hyöty
%

pieni
hyöty
%

On hyötyä
%

ei hyötyä
%

ei vastaa
%

Turvetuotannon
työllistävyys
Välillisten työpaikkojen
syntyminen
Yleinen toimeliaisuuden ja
tulevaisuudenuskon kasvu
Kotimaisen polttoaineen
saatavuuden turvaaminen

4

8

38

12

8

31

4

4

8

4

38

42

4

4

4

4

42

42

8

8

27

8

19

31

Tiestön laajeneminen

4

8

15

8

19

46

Merkittävimpänä turvetuotannon haittana pidettiin vesistöjen laadun heikkenemistä ja kalakannan muutoksia, josta aiheutuvan haitan arvioi suureksi tai erittäin suureksi yli 60 % vastaajista.
Seuraavaksi merkittävimpinä haittana pidettiin pölyämistä ja tulipalovaaraa (54 %), rekkaliikennettä, eläimistön muutoksia, maiseman muuttumista, ja virkistysmahdollisuuksien vähenemistä (taulukko 41). Uusien teiden aiheuttama haitta ja melu arvioitiin yleensä pieneksi tai ettei
haittaa aiheudu.
Muina kommentteina kyselyyn vastanneista 9 kommentoi uuden tuotantoalueen aiheuttamia lisähaittoja ympäristössä ja alapuolisessa vesistössä.
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Taulukko 41. Vastaajien mielikuva turvetuotannon haitoista. Tulokset on esitetty prosenttiosuuksina saaduista vastauksista. Kohtaan ”On haittaa” on merkitty vastaukset, joissa ei ole arvioitu haitan merkittävyyttä.
eritt. suuri
haitta
%

suuri
haitta
%

pieni
haitta
%

On haittaa %

Pölyäminen

19

35

4

15

4

23

Melu

12

12

19

12

12

35

Rekkaliikenne

27

19

8

12

0

35

Tulipalovaara

35

19

4

19

4

19

Kalakannan muutokset

50

12

4

19

0

15

Muut eläimistön muutokset

31

12

12

8

4

35

Vesistöjen laadun heikkeneminen

62

4

4

27

0

4

Virkistysmahdollisuuksien
heneminen

23

23

4

15

12

23

Maiseman muuttuminen

23

19

15

15

4

23

Asuinympäristön arvon muuttuminen

35

8

8

8

12

31

Mahd. uusien teiden aiheuttama haitta

12

19

15

12

12

31

Tulvimishaitta

23

15

4

4

15

38

vä-

ei haittaa ei vastaa
%
%

Mankisennevan turvetuotanto työllistää paikallisesti kunnostusvaiheessa, turvetuotannossa ja
turpeen toimituksissa. Turvetuotannosta ja kenttien kunnossapidosta huolehtivat urakoitsijat
maataloustraktoreillaan ja kaivukonekalustollaan. Kunnostus-vaiheessa suolla työskentelee
kaivinkoneita, pinnanmuotoilukone sekä kunnostuksen loppuvaiheessa traktoreita. Jokaista
työkonetta kohden on 1,5-2 kuljettajaa.
Turvetta tuotetaan pääsääntöisesti kolmen kesäkuukauden aikana ja toimitetaan asiakkaalle
tarpeen mukaan. Tuotantoaikaan suolla työskentelee koneurakoitsijoita, joiden palveluksessa
on edelleen kuljettajia. Lisäksi suo työllistää turpeen lastauksessa ja kuljetuksessa, jotka urakoitsijat suorittavat omalla kuormaaja- ja autokalustolla turpeen käyttäjille. Energiaturpeen
toimitukset ajoittuvat pääasiassa talveen, jolloin energian kulutus on suurinta. Kasvu- ja ympäristöturpeen toimitukset ajoittuvat kevät-, kesä- ja syyskausiin. Työpanoksia tarvitaan myös
suunnittelussa, työnjohdossa ja vesien-suojelumenetelmien käytössä.
Vuosityöpaikoiksi muutettuna Mankisennevan valmistelun, tuotannon ja kuljetusten suora työllistävyys on noin 15 - 20 henkilötyövuotta laajimmassa toteutus-vaihtoehdossa. Turvetuotanto
on sesonkiluontoista ja työllistää pääosin kesällä, jolloin työntekijöiden lukumäärä suolla on
huomattavasti em. suurempi. Valmistelu, tuotanto ja kuljetukset luovat myös välillisiä työpaik-
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koja siten, että Mankisennevan suoran ja välillisen työllisyysvaikutuksen arvioidaan olevan
kaikkiaan noin 26 - 35 henkilötyövuotta.
Oulun yliopiston Thule-instituutin on tutkinut turvetoimialan työllistävyyttä Suomessa vuonna
1999. Selvityksen mukaan turvetuotannon ja turpeen käytön suoraan synnyttämistä työpaikoista 57 % sijaitsee maaseudulla ja 43 % taajamissa. Turpeen tuotanto, kuljetukset ja jalostus
on työllistänyt 2 693 henkilötyövuotta sekä voima-laitosten käyttö ja huolto turpeen poltossa
919 henkilötyövuotta (Leiviskä & Kiukaanniemi 2000). Lisäksi on laskettu, että em. suorat
työpanokset saivat aikaan välillisiä työtilaisuuksia 4 154 henkilötyövuoden verran. Välillisesti
työllistäviä vaikutuksia kohdistuu voimalaitoksiin ja niiden kunnossapitoon, laitevalmistajiin ja
huoltoon, tutkimuksiin, konsulttipalveluihin sekä hallinnollisiin toimiin (Leiviskä ym. 2000).
Turvetuotannon kotimaisuusaste on lähes 100 %. Kotimaisuus takaa, että energian-tuotannon
taloudelliset hyödyt jäävät kotimaahan ja pääasiassa maakuntaan, jossa tuotantoalue sijaitsee.
Erittäin tärkeää on myös estää energiaomavaraisuuden heikkeneminen. Kotimaisen energian
hyödyntäminen vähentää tuontienergian tarvetta ja sitä pidetään ratkaisevana tekijänä
mahdollisissa kriisitilanteissa.

6.10.

Muut vaikutukset

Toiminnan alkaessa Mankisennevalle laaditaan jätehuoltosuunnitelma, jota päivitetään tarpeen
mukaan vuosittain. Urakoitsijat toimittavat jäteöljyn, ongelmajätteet sekä sekajätteen tukikohta-alueen jätekatokseen, jonne järjestetään asianmukaiset säiliöt kaikille jätteille. Jätteiden
poiskuljettamisesta tehdään sopimus alan yrittäjien kanssa. Sekajäte toimitetaan kaatopaikalle
ja jäteöljy sekä ongelmajätteet ongelmajäte-laitokselle.
Aumojen peitteenä käytettävä muovi kerätään kasoihin ja varastoidaan tuotantoalueella sille
osoitetulla paikalla. Muovi voidaan esim. paalata ja käyttää myöhemmin energiantuotannossa.

6.11.

Onnettomuusriskit ja toimenpiteet niiden varalta

6.11.1.

Tulipalot

Turvetuotantotyön ajankohta, kuiva kesäkausi ja työn luonne aiheuttavat ympäristölle paloturvallisuusriskin, joka on merkittävin turvetuotantoon liittyvä onnettomuusriski. Tulipalon aiheuttajina voivat olla traktorista lähtevä kipinä, työkoneiden aiheuttamat iskukipinät, varomaton tulenkäsittely, henkilöautojen käyttö kentillä tai turvetien ja autotien liittymäalueelle kerääntyneen
turpeen syttyminen pakoputkissa. Varastoaumat voivat syttyä tuulella mm. aumojen halkeamista.
Tulipaloihin ja niiden ehkäisyyn kiinnitetään turvetuotannossa erityistä huomiota.
Turvetuotantoalueita palosuojeluasioita koskevat sisäasiainministeriön ohjeet. Vuonna 2007 tuli
käyttöön sisäasiainministeriön päivitetty ohje turvetuotantoalueiden paloturvallisuudesta. Ohje
perustuu
1.1.2004
voimaan astuneeseen pelastuslakiin. Turvetuotantoalueiden
paloturvallisuusohjeessa esitetään turvetyömaiden palotur-vallisuusluokitus ja annetaan ohjeet
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tuotantoalueiden perustamista koskevista ilmoitus-velvollisuuksista, tuotantoalueen
yleisjärjestelyistä, palotarkastuksista, turvallisuus-suunnitelman laadinnasta, koulutuksesta,
alkusammutuskalustosta, turvetuotannon keskeytyksestä sekä hälytystoiminnasta ja
vartioinnista.
Ohje turvetuotantoalueiden paloturvallisuudesta on käytössä turvetuotannossa. Turvetuotannossa toimitaan tämän ohjeen mukaisesti sekä laaditaan ja noudatetaan tuotanto-alueelle
tehtyä paloturvallisuussuunnitelmaa. Sisäasiainministeriön ohjeen lisäksi Vapo Oy:llä on myös
oma paloturvallisuusohje (Vapo Oy, Paloturvallisuusohje 2007). Tuotannossa mukana olevilla
henkilöillä on oltava voimassa oleva paloajokortti, joka osoittaa, että henkilö on käynyt Vapon
järjestämän palosuojelukoulutuksen.
Paloturvallisuuden ylläpito on olennainen osa turvetyömaan toimintaa. Tulipalovaaran minimoimiseksi ja perustietojen jakamiseksi sidosryhmille jokaiselle tuotantoalueelle laaditaan toiminnan alkaessa turvallisuussuunnitelma, jota noudatetaan työmailla. Suunnitelmista ja ohjeista annetaan koulutusta ja ne jaetaan työmaalla toimivalle henkilöstölle ja yrittäjille.
Työmaan turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja se toimitetaan myös kunnan paloviranomaiselle. Paloviranomaiset tekevät ennen tuotantokauden alkua arviointi- ja tutustumiskäyntejä työmailla ja hyväksyvät työmaan palosuojeluvalmiuden, palo-kaluston ja vedenottopaikat. Tuotantokauden alussa omalle ja urakoitsijan henkilö-kunnalle järjestetään koulutukset
palosuojelusta ja kaluston käytöstä. Palokalustoa kehitetään ja uutta hankitaan vuosittain. Viranomaiset osallistuvat tuotantoyksiköiden palosuojelukoulutukseen ja harjoitusten pitämiseen.
Toiminnan alkaessa Mankisennevalle laaditaan sisäasiainministeriön ohjeen mukainen turvallisuussuunnitelma.

6.11.2.

Muut onnettomuusriskit

Muita hätätilanteita voi syntyä erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä merkittävien patojen
murtumisten, poikkeuksellisten rankkasateiden tai tulvien yhteydessä. Onnettomuuksia voi
sattua esimerkiksi polttoaineiden kuljetuksessa ja varastoinnissa, jätehuollossa, konerikkojen
yhteydessä tai allasrakenteiden sortuessa esim. rankka-sateiden ja tulvien vaikutuksesta.
Vaikutuksiltaan suurin riski on polttoaineiden ja öljyjen vuotaminen vesistöön tai pohjaveteen,
jolloin vaikutukset saattavat ulottua laajalle alueelle ja kohdistua suureen väestömäärään. Riski
on suurimmillaan toimittaessa pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä.
Konerikkojen yhteydessä voi aiheutua polttoaine- ja öljyvuotoja, jotka maaperään
päästessään aiheuttaa maaperän saastumista ja mahdollisesti edelleen pohjaveden tai vesistön
pilaantumista. Turvekentillä toimittaessa vuodot imeytyvät turpeeseen ja ovat helposti
kerättävissä pois. Polttoaineita säilytetään työmaalla yleensä ainoastaan kunnostustöiden,
tuotannon ja siihen liittyvän vuosikunnostuksen sekä turvetoimitusten aikana.
Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole I ja II –luokan pohjavesialueita. Lähin Iluokan pohjavesialue on noin 0,9 km Mankisennevalta itään sijaitseva Ylijärven pohjavesialue.
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Pohjavesialue sijaitsee niin kaukana tuotantoalueesta, ettei turvetuotanto tai polttoainesäiliöiden
väliaikainen säilytys työmaalla aiheuta vaaraa pohjavesialueelle.
Onnettomuuksien välttämiseksi polttoaineiden, öljyjen ja ongelmajätteiden varastointiin ja
käsittelyyn on kiinnitetty erityishuomiota ja toimintoja on ohjeistettu ympäristöhallintajärjestelmään (ISO-14001) sisältyvissä ympäristöohjeissa. Asiaan liittyvät erityisesti
työmaan jätehuolto-ohje ja yrittäjän ympäristöohje.
Turvetoimituksissa on olemassa liikenneonnettomuusriski. Toimitusten suuresta määrästä
johtuen onnettomuuksia sattuu vuosittain. Kuitenkaan ei ole todettu, että turvetoimituksissa
onnettomuuksia sattuisi muuta liikennettä enemmän.
Vesiensuojelurakenteiden, esimerkiksi pintavalutuskentän penkereen, rikkoontuminen voi
aiheuttaa normaalia suurempien kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksien pääsyn alapuoliseen
vesistöön. Tällainen häiriö on aina lyhytaikainen ja sen korjaustoimet ratkaistaan
tapauskohtaisesti. Häiriötilanteista ei aina aiheudu lainkaan vaikutuksia tuotantoalueen
ulkopuolelle. Tilanteita pyritään ennaltaehkäisemään rakenteiden hoidolla, kunnon seurannalla
ja korjaustoimilla.
Vesiensuojelurakenteita ja niiden kuntoa tarkkaillaan työmaakäyntien yhteydessä. Tarvittaessa
rakenteiden kuntoa parannetaan siten, että esim. sortumiset voidaan ehkäistä. Lisäksi
ympäristöviranomaiset tarkastavat oman harkintansa mukaan työmaan ympäristönhoidon tasoa
sekä vesiensuojelurakenteita ja antavat tarkastuksiin liittyen ohjeita ja velvoitteita.

6.11.3.

Valmiudet ja toiminta hätätilanteessa

Toiminnassa oleville työmaille nimetään palo- ja pelastusorganisaatio, joka vastaa mahdollisen
tulipalon alkusammutuksesta ja muiden hätätilanteiden hoitamisesta. Työmailla on tarvittava alkusammutuskalusto ja ensiapuvälineistö sekä toiminta- ja ensiapuohjeet onnettomuustilanteiden
varalle. Suuremmissa tulipaloissa ja onnettomuustapauksissa naapurityömaat avustavat toisiaan.
Työmaan henkilöstön koulutuksesta ja tietotaidosta toimia ympäristöön kohdistuvissa hätätilanteissa huolehditaan paloturvallisuus- ja ensiapukoulutusten sekä toimintaharjoitusten avulla.
Työmaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus ja kunto, joista saattaa olla aiheutua ympäristön
kannalta hätätilanne, häiriötilanteessa toimiminen sekä viranomaisten informointi varmistetaan
vuosittain koulutuksen yhteydessä.
Mikäli hätätilanne on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa äkillistä vaaraa tai häiriötä ympäristön tilalle tai yleiselle turvallisuudelle, on työmaan johdon tehtävä pikaisesti ilmoitus myös kunnan ympäristöviranomaiselle sekä alueelliseen ympäristökeskukseen.
Hätätilanteissa noudatetaan laatujärjestelmän työ- ja ympäristöohjeita sekä Vapo Oy:n kriisiviestintäohjetta. Työmaan johto on velvollinen informoimaan esimiehiä ja johtoa hätätilanteista.
Mikäli hätätilanne on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa äkillistä vaaraa tai häiriötä ympäristön tilal-
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le, on työmaan johdon tehtävä pikaisesti ilmoitus myös kunnan ympäristöviranomaiselle sekä
alueelliseen ympäristökeskukseen.
Mikäli toimintaan liittyvä poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vaaraa yleiselle
turvallisuudelle, terveydelle tai ulkopuoliselle omaisuudelle, poikkeuksellisesta tilanteesta
annetaan oikeaa tietoa mahdollisimman nopeasti aluehälytyskeskukseen ja julkiselle sanalle
sekä tarvittaessa henkilökohtaisesti lähiasukkaille.
Hätätilanteen korjaamiseksi ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään
ennallistamaan tilanne sekä vähentämään häiriöstä aiheutuvaa yleistä vaaraa tai
ympäristöhaittaa. Hätätilanteiden varalta on laadittu kriisiviestintäohje, joka päivitetään
vuosittain ja jaetaan henkilöstölle.
Mankisenneva liitetään ympäristövahinkovastuuvakuutuksen piiriin toiminnan alkaessa alueella.

6.12.

Vaikutusten yhteenveto

Hankkeen ympäristövaikutukset muodostuvat monin eri tavoin. Ne voivat aiheutua suoraan
ympäristöä muuttavista toiminnoista tai eri tekijöiden kautta. Erityisesti sosiaaliset vaikutukset
ovat useiden eri tekijöiden summa.
Taulukossa 42. on yhteenveto Mankisennevan ympäristövaikutuksista eri toteutusvaihtoehdoissa ja 0-vaihtoehdossa. Toteutusvaihtoehdoissa mm. vesiensuojelu on suunniteltu toteutettavan parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti. Eri toteutusvaihtoehtojen vaikutukset ovat
pääosin samanlaisia. Mankisennevalla merkittävin ero 1 ja 2 -vaihtoehtojen välillä muodostuu
tuotantopinta-alasta, jonka vuoksi vesistöön aiheutuvassa kuormituksessa on hieman eroa.
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Taulukko 42. Mankisennevan ympäristövaikutusten yhteenvetotaulukko.
Toteutusvaihtoehdot
Vaikutus
0-vaihtoehto
/vaihtoehto
Luonnonympäristö

Tuotantoala 347 ha

Tuotantoala 272 ha

Kasvillisuus

Tuotantoalue muuttuu kasvittomaksi.
Ei vaikutusta rauhoitettuihin tai
valtakunnallisesti uhanalaisiin lajeihin (alueella ei esiintymiä).
Rimpivihvilä alueellisesti uhanalainen, voi hävitä ojitusten takia.

Tuotantoalue muuttuu kasvittomaksi.
Ei vaikutusta rauhoitettuihin tai
valtakunnallisesti uhanalaisiin lajeihin (alueella ei esiintymiä).
Rimpivihvilä alueellisesti uhanalainen, voi hävitä ojitusten takia.

Nykyinen pesimälajisto häviää
tuotantokentän alueelta. Alue voi
edelleen toimia soidinalueena ja
muuttoaikaisena levähdysalueena.
Alueella ei uhanalaisia lajeja.
Muu eläimistö Säilyy suunnilleen ennallaan.
Paikallisesti voi heikentää.
Eläinten kulku ei esty.
Luonnon moAlue kokonaisuudessaan ojitet- Alueella ei erityisarvoja, hanke ei
nimuotoisuus
tu, alueella ei suojeluarvoa.
uhkaa monimuotoisuutta.
Ei vaikutusta suojelualueisiin.
Maisema
Olemassa olevat ojitukset jo
Muutokset lähimaisemassa, ei
muuttaneet alkuperäistä suomerkittävää vaikutusta kaukomaisemaa voimakkaasti.
maisemaan.
Maisema ei muutu merkittävästi
nykyisestä
KulttuuriAlueella ei kulttuuriEi vaikutusta
perintö
historiallisia kohteita
Virkistyskäyttö Alueella paikallinen pieni marVirkistyskäyttö, erityisesti marjasjastusmerkitys, ulkoilukäyttö
tus ja ulkoilu, heikkenee.
vähäistä. Marjastus ja ulkoilumahdollisuus säilyy. Alueen
metsästysoikeus Vapo Oy:llä
Vesistö ja kalasto

Nykyinen pesimälajisto häviää
tuotantokentän alueelta. Alue voi
toimia edelleen soidinalueena ja
muuttoaikaisena levähdysalueena.
Alueella ei uhanalaisia lajeja.
Paikallisesti voi heikentää.
Eläinten kulku ei esty.
Alueella ei erityisarvoja, hanke ei
uhkaa monimuotoisuutta.
Ei vaikutusta suojelualueisiin.
Muutokset lähimaisemassa, ei
merkittävää vaikutusta kaukomaisemaan.

Vesistökuormitus

Kuormitus alapuoliseen vesistöön säilyy suurin piirtein nykyisellään, suurimmat kuormittajat maa- ja metsätalous.
Veden laatu säilyy nykyisellään.

Kuormitus alapuoliseen vesistöön hieman suurempaa kunnostusvaiheessa, tuotantovaiheessa
kuormitus pienenee. Laajemmassa
vaihtoehdossa kuormitus hieman
suurempaa isomman pinta-alan
vuoksi. Vesistövaikutukset pieniä
alapuolisten vesistöjen nykyinen
veden laatu huomioiden. Paremman vesiensuojelutason vuoksi
kesäaikainen kuormitus ja vesistövaikutukset voivat pienentyä
verrattuna nykytilanteeseen.

Kuormitus alapuoliseen vesistöön hieman suurempaa kunnostusvaiheessa, tuotantovaiheessa
kuormitus pienenee. Vesistövaikutukset pieniä alapuolisten vesistöjen nykyinen veden laatu
huomioiden. Paremman vesiensuojelutason vuoksi kesäaikainen
kuormitus ja vesistövaikutukset
voivat pienentyä verrattuna nykytilanteeseen.

Kalastus

Kalastus pienimuotoista kotitarvekalastuksena
Kesämökit, uiminen, saunavesi

Ei vaikutusta nykyiseen.

Ei vaikutusta nykyiseen.

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.

Linnusto

Vesistön muu

Nykyinen kasvillisuus säilyy
pääosin. Alue on kokonaisuudessaan sarka- ja metsäojitettu.
Metsäojitetuilla alueilla tehdään
todennäköisesti metsänhoitotoimenpiteitä. Rimpivihvilä alueellisesti uhanalainen, voi hävitä nykyistenkin ojitusten takia
Alueen linnusto säilyy suunnilleen ennallaan. Alueella ei
uhanalaisia lajeja.
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käyttö
Toteutusvaihtoehdot
Vaikutus
/vaihtoehto
Pohjavesi, kaivot, pienvedet

0-vaihtoehto

Tuotantoala 347 ha

Tuotantoala 272 ha

Hankealueella ei tärkeitä pohjavesialueita tai arvokkaita pienvesiä.
Läheisyydessä ei kaivoja.
Haaraojan I luokan pohjavesialue
Terveys, elinolot ja viihtyvyys

Ei vaikutusta.

Ei vaikutusta.

Etäisyys lähimmillään 0,9 km, ei
vaikutusta

Etäisyys lähimmillään 0,9 km, ei
vaikutusta

Pöly

Ei muutosta.

Melu

Ei muutosta.

Liikenne

Liikenne säilyy nykyisellään

Sosiaaliset
vaikutukset

Ei työllistävää vaikutusta.

Onnettomuusriskit

Normaali metsäpalovaara

Lähin asutus 1,6 km, ei vaikutusta
asutukseen.
Kurranjärvelle n. 2 km, ei vaikutusta.
Lähin asutus 1,6 km, ei vaikutusta
asutukseen.
Turpeen kuljetuksista aiheutuva
liikenne lisääntyy hankealueen
läheisyydessä, maantiellä nro.
822. Vaikutuksena liikenneturvallisuuden heikkeneminen.
Paikallinen työllistävä vaikutus.
Kotimaisen polttoaineen saannin
turvaaminen.
Turvepalovaara. Lähin asutus yli
1 km etäisyydellä tuotantoalueesta. Tuotannon aikana tehostettu
palovalvonta.
Mahdollinen vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen ei aiheuta varaa asutukselle

Lähin asutus 1,6 km, ei vaikutusta
asutukseen.
Kurranjärvelle n. 2 km, ei vaikutusta.
Lähin asutus 1,6 km, ei vaikutusta
asutukseen.
Turpeen kuljetuksista aiheutuva
liikenne lisääntyy hankealueen
läheisyydessä, maantiellä nro.
822. Vaikutuksena liikenneturvallisuuden heikkeneminen.
Paikallinen työllistävä vaikutus.
Kotimaisen polttoaineen saannin
turvaaminen.
Turvepalovaara. Lähin asutus yli
1 km etäisyydellä tuotantoalueesta. Tuotannon aikana tehostettu
palovalvonta.
Mahdollinen vesiensuojelurakenteiden rikkoutuminen ei aiheuta varaa asutukselle

6.13.

Arvioinnin keskeiset epävarmuustekijät

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu maastoselvityksiin, kyselyihin ja
turvetuotannosta laadittujen aikaisempien selvitysten ja tutkimusten tuloksiin. Arviointi on
pyritty tekemään siten, että keskeiset hankkeen vaikutukset tulisivat arvioiduiksi riittävällä
tarkkuudella, mutta käytettyihin lähteisiin ja menetelmiin liittyy aina epävarmuustekijöitä ja
oletuksia. Tarkkaa hankealuekohtaista tietoa esim. päästöistä on saatavilla vasta toiminnan
käynnistymisen
jälkeen.
Tutkimustuloksia
turvetuotannon
aiheuttamasta
ympäristökuormituksesta on runsaasti, etenkin vesistökuormituksesta ja pölyämisestä.
Turvetuotantohankkeen sosiaalisista vaikutuksista tutkimustietoa on huomattavasti vähemmän.
Sosiaalisista vaikutuksista tunnetaan parhaiten työllistävä vaikutus.
Keskeiset epävarmuustekijät Mankisenneva hankkeessa ovat:
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Tuotantomenetelmät ja -laitteet sekä ohjeet ja määräykset ovat jatkuvan kehitystyön alla.
Tavoitteena on tuotannon tehostaminen ja haittojen vähentäminen. Käytettävät menetelmät
voivat tuotantoalueella muuttua nykyisestä, koska koko toiminnan ajan tavoitteena on käyttää
tiedossa olevaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja toimia ympäristön kannalta parhaan
käytännön mukaisesti. Tämän vuoksi nyt esitetyt arviot toiminnasta aiheutuvista päästöistä ovat
todennäköisesti maksimiarvoja.
Hankealueen vesistökuormitus voidaan todentaa vasta hankkeen käynnistymisen jälkeen, kun
alueelta on olemassa tarkkailutietoa. Nyt tehdyt arviot hankealueen vesistökuormituksesta
perustuvat toiminnassa olevien soiden tarkkailutietoihin. Arviot on tehty käyttäen lähtötietoina
mahdollisimman lähellä hankealuetta olevia soita, minkä vuoksi laskenta perustuu PohjoisPohjanmaan
ympäristökeskuksen
alueen
toiminnassa
olevien
soiden
kuormitustarkkailutuloksiin vuosilta 2000 - 2005. Laskennassa on otettu huomioon alueelle
suunnitellut vesiensuojelumenetelmät. Ne vaikuttavat oleellisesti alueelta aiheutuvaan
vesistökuormitukseen.
Alueen luontoarvot (kasvillisuus ja linnusto) perustuvat 1 vuoden selvityksiin. Vaikutusten
merkittävyyden arviointia vaikeuttaa vertailutiedon vähyys ympäröiviltä soilta.
Turvetuotannosta ja sen vaikutuksista on vuosikymmenien ajalta Suomessa runsaasti
kokemusperäistä tietoa, joten uusien vakavien vaikutusten ilmeneminen on siten
epätodennäköistä.

7.

TUOTANTOALUEEN JÄLKIHOITO JA UUSI
MAANKÄYTTÖ

7.1.

Jälkihoito

Turvetuottajalla on vastuu alueen jälkihoidosta eli alueen siistimisestä tuotantovaiheen aiheuttamista toimenpiteistä (Selin 1999). Tällaisia jälkihoitotoimenpiteitä ovat mm. alueella mahdollisesti sijaitsevien tarpeettomaksi käyneiden rakennelmien ja rakennusten purkaminen, tuotetun
turpeen, koneiden ja kantokasojen poisvienti. Lisäksi turveaumojen peittomateriaalina käytetty
muovi poistetaan alueelta ja toimitetaan joko hyödynnettäväksi tai kaatopaikalle. Jos aluetta on
muuten kaivettu tai siellä on tehty massansiirtotöitä, turvetuottajan velvollisuutena on tasoittaa
kaivannot ja varmistaa, että ojien penkkoihin jääneet massamaat ovat siten, että ne eivät aiheuta vettymistä lähialueella (Selin 1999). Tuotantoalueen jälkihoitotöitä toteutetaan vaiheittain,
kun riittävän yhtenäisiä alueita poistuu tuotannosta.
Tuotantopinta-alan poistuminen tuotannosta on alueella vaiheittaista. Pinta-alaa poistuu vähitellen saran osa tai sarka kerrallaan eri puolilla tuotantoaluetta. Näiden alueiden vedet johdetaan
ja käsitellään suunniteltujen vesiensuojelurakenteiden kautta, mikäli niiden erottaminen lohkon
muista vesistä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista. Jälkikäyttövaiheeseen voidaan siirtyä
vasta kun tuotannosta poistuneista alueista muodostuu riittävän yhtenäisiä alueita.
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Uusi maankäyttö

Suopohjan käyttöön turvetuotannon päätyttyä on monia mahdollisuuksia. Suon pohjan korkeussuhteet ja pohjamaalaji sekä jäljelle jäävä turvekerros vaikuttavat alueen uusiin käyttömahdollisuuksiin. Nykyisin yleisiä turvetuotannon jälkeisiä uusia maankäyttömuotoja ovat metsätalous ja viljely. Turvetuotannosta vapautuvia alueita voidaan käyttää perinteiseen tai erikoisviljelyyn. Hyviä kokemuksia on saatu myös tuotannosta poistuneiden alueiden palauttamisesta uudelleen suoksi tai kosteikoksi (Selin 1999). Suopohja tai osa siitä on melko helposti vesitettävissä, mikäli alue on tuotantovaiheessa kuivattu pumppaamalla tai laskuojien perkausta ei ole
tehty tuotantovaiheen viimeisinä vuosina. Suokasvillisuuden palautuminen turvetaloudesta vapautuville soille voi suotuisissa oloissa olla nopeaa. Sitä voidaan myös nopeuttaa esim. vedenpinnan säätelyllä ja siirtoistutuksin.
Suopohjan uusi maankäyttömuoto määräytyy aina paikallisten olosuhteiden mukaan. Alueen
pohjamaalaji, pohjamaan korkeussuhteet, tuotannon jälkeen alueella olevat vesienjohtamisjärjestelyt sekä kuivatustilanne vaikuttavat uuden maankäyttömuodon valintaan. Eri
vaihtoehdoista on jo tutkittua tietoa, jota voidaan hyödyntää turvetuotannosta vapautuneen
alueen uuden maankäytön suunnittelussa.
Alueen käyttömuodosta turvetuotannon jälkeen tekee ratkaisun maanomistaja. Mankisennevan
hankealue on kokonaisuudessaan Vapo Oy:n omistuksessa. Niillä aloilla, jotka kuivuvat luontaisesti gravitaatiolla, todennäköisin seuraava maankäyttömuoto on peltoviljely tai metsänkasvatus, pohjamaan tasaisuudesta/kivisyydestä riippuen. Molemmat maankäyttömuodot vaativat
myös kuivatuksen varmistamista sekä maanpinnan muokkausta. Luontaisesti vettyvät alueet
voivat soistua turvetuotannon jälkeen. Alueet siirtyvät uuden maankäytön piiriin sopivina kokonaisuuksina. Mankisennevan kunnostus- ja tuotantoajan on arvioitu olevan noin 25 - 30 vuotta,
minkä vuoksi alueen uudesta maankäyttömuodosta ei vielä ole tarkkoja suunnitelmia. Koska
uudesta maankäyttömuodosta ei ole tehty päätöksiä, ei ympäristövaikutuksia arvioitu uuden
maankäytön osalta.

8.

VALITTU TOTEUTUSTAPA JA PARAS KELVOLLINEN
TEKNIIKKA

8.1.

Tuotantoalue ja kunnostustyöt

Mankisennevan todennäköisin toteutusvaihtoehto on hankkeen toteuttaminen koko
tuotantokelpoisella alueella (346,6 ha). Liitteessä 6 on esitetty toteutettavaksi valitun
vaihtoehdon tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelma.
Kunnostustyöt turvetuotantoa varten aloitetaan koko alueella. Ensimmäisessä vaiheessa
Mankisennevalle rakennetaan pintavalutuskentät ja tämän jälkeen kaivetaan eristys-, reuna- ja
kokoojaojat. Kunnostusta jatketaan alueen tiestön rakentamisella sekä jo sarkaojitetun alueen
sarkaojien kunnostuksella ja itäpuolen (lohkot 6-10) sarkaojituksilla. Kunnostusvaiheen

© VAPO OY 2008

Mankisenneva, YVA -selostus

96

arvioidaan kestävän 2-5 vuotta. Kunnostustöiden jälkeen Mankisennevalla aloitetaan
turvetuotanto. Mankisennevan toiminta-ajan arvioidaan olevan noin 25 - 30 vuotta
Suon pintaosan heikosti maatunut rahkaturve tuotetaan kasvu- ja ympäristöturvekäyttöön
jyrsinturpeen tuotantomenetelmällä. Tämän jälkeen paremmin maatunut turve tuotetaan
jyrsinturpeena energiakäyttöön. Markkinatilanteen niin vaatiessa suolta voidaan tuottaa myös
palaturvetta pienkäyttöön. Hankealueella jyrsinturpeen tuotantomenetelmänä käytetään
pääsääntöisesti haku-menetelmää. Kasvu- ja ympäristöturpeen tuotannossa voidaan käyttää
myös imuvaunumenetelmää tai mekaanista kokoojavaunumenetelmää. Myös tuotannon
loppuvaiheessa mataloituvilla kentillä imu- tai mekaanisten kokoojavaunujen käyttö lisääntyy.
Palaturve tuotetaan palaturpeen nostomenetelmällä ja kokoamisessa käytetään hakumenetelmää.
Alueen hyödynnettävä turvemäärä on noin 2,85 milj. m³. Energiaturpeen määrä on noin 2,45
milj. m³. Kasvu- ja ympäristöturvetta alueella on noin 0,4 milj. m³. Mankisennevan
tuotantokelpoinen alue on 346,6 hehtaaria, josta auma-alueita on 27,9 hehtaaria. Vuotuinen
tuotantomäärä alueelta on noin 160 000 - 180 000 m³. Auma-alueet sijoitetaan tuotantoalueen
eripuolille siten, että ne ovat tuotannollisesti keskeisellä alueella.

8.2.

Vesienpuhdistusmenetelmä ja vesien johtaminen

Mankisennevan vesienpuhdistusmenetelmänä käytetään pintavalutusta koko tuotantoalueella.
Alueelle rakennetaan kolme erillistä pintavalutuskenttää. Pinta-valutuskenttä 1 sijaitsee
hankealueen eteläosassa ja pintavalutuskenttä 2 välittömästi kentän 1 pohjoispuolella.
Pintavalutuskenttä 3 sijaitsee tuotantoalueen itäpuolella (liite 6). Alueella on jo olemassa kolme
laskeutusallasta, näiden lisäksi alueelle rakennetaan seitsemän laskeutusallasta. Laskeutusaltaat
varustetaan pintapuomeilla. Osalla aluetta on lisäksi talviaikana käytössä kaksi
virtaamansäätöpatoa. Tuotantoalueen sarkaojat varustetaan kokoojaojiin johtavilla
päisteputkilla ja lietteenpidättimillä. Kaikkiin sarkaojiin tehdään lietesyvennykset.
Pintavalutuskentälle 1 johdetaan vedet yhteensä 74,2 hehtaarin alueelta (lohkot 6-10). Pintavalutuskentälle 2 johdetaan vedet yhteensä 126,7 hehtaarin alueelta (lohkot 1-2) ja pintavalutuskentälle 3 yhteensä 145,7 hehtaarin alueelta (lohkot 3-5). Pintavalutuksen jälkeen vedet
laskevat laskuojien kautta Mankisenojaan ja edelleen Kurranjärven kautta Kurranojaan (liite
6). Vedet johdetaan kaikille pintavalutuskentille pumppaamalla ja pumppaus on toiminnassa
pakkasettomana aikana keskimäärin toukokuun alusta syyskuun loppuun (tai lokakuun puoliväliin) sääolosuhteista riippuen. Pumppausvuorokausia kertyy tällöin keskimääräisenä vuotena
noin 150 - 165 kpl. Muuna aikana vedet johdetaan kymmenen laskeutusaltaan ja kahden virtaamansäätöpadon kautta Mankisenojaan.
Tuotantoalueen ympärille kaivetuilla eristysojilla johdetaan tuotantoalueen ulkopuoliset vedet
tuotantoalueen ja vesiensuojelurakenteiden ohitse. Eristysojiin sijoitettavat paloaltaat toimivat
osaltaan virtaaman tasaajina sekä kiintoaineen pidättäjinä. Eristysojiin kaivetaan lietealtaat kaivunaikaisen kiintoainekuormituksen estämiseksi. Eristysojien hydraulinen mitoitus ja mahdollinen putousportaiden tarve tehdään ennen hankkeen alkamista. Mikäli mahdollista, lietetaskujen
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jälkeen tehdään ojakatko, niin ettei eristysojaa kaiveta suoraan alapuoliseen ojaan. Eristysojan
ja tuotantoalueen väliin jätetään suojavyöhyke, joka estää turpeen pääsyn eristysojaan tuotannon, aumauksen ja turpeen kuormauksen yhteydessä.
Suunnitellut vesiensuojelurakenteet ovat tällä hetkellä tiedossa ja käytettävissä olevista turvetuotantoalueiden vesiensuojeluratkaisuista Mankisennevan olosuhteisiin sekä teknisesti että taloudellisesti parhaiten soveltuvat. Mankisennevan vesiensuojelua ei ole nykyisen tietämyksen
mukaan kohtuullisin kustannuksin mahdollista toteuttaa muuten kuin suunnitelmassa esitetyllä
tavalla.
Nykyisellä tekniikalla dieselmoottoreiden talviaikainen käyttö on riskialtista. Mikäli alueella
joudutaan käyttämään ympärivuotista pumppausta pintavalutuskentille, vaatisi toiminnan varmistaminen suunniteltujen kolmen pumppaamon sähköistämistä. Mankisennevalle sähköliittymä
jouduttaisiin tuomaan sangen kaukaa. Yhteensä sähkölinjan pituus tulisi olemaan noin 5-6 km.
Toteutettavaksi valitun tuotantoalueen ja vesienjohtamisreittien valuma-alueet on esitetty liitteessä 6.

8.3.

Toteutettavaksi valitun vaihtoehdon kustannukset

Mankisennevan toteutettavaksi valitun vaihtoehdon valmistelun kokonaiskustannus-arvio on
noin 1 110 000 €. Tästä ympäristönsuojeluinvestointien osuus on noin 30 % eli noin 370 000
€. Kustannukset eivät sisällä pumppujen sähköistyskustannuksia, eikä sähkölinjan vetoa (5-6
km) Mankisennevalle.
Lisäksi kustannuksia muodostuu vesiensuojelurakenteiden hoidosta ja ylläpidosta, päästö- ja
vesistötarkkailusta.

8.4.

Alueen liikenne

Turvetuotantoalueella tiestöä tarvitaan kuljetuksia, työkoneiden liikkumista, vesiensuojelujärjestelmien huoltotöitä ja palosuojelua varten. Mankisennevan tuotantoalueelle on
suunniteltu kahdeksan erillistä auma-aluetta siten, että ne ovat tuotannollisesti keskeisellä
alueella.
Tieverkosto
ja
turpeen
varastointialueet
(auma-alueet)
esitetään
tuotantosuunnitelmassa (liite 6).
Mankisennevalle on suunniteltu kolme turvetoimituksiin käytettävää tieyhteyttä. Mankisennevan
länsiosaan tulee nykyisin tiestö, jolta jatketaan kaksi tienhaaraa auma-alueille ja tie parannetaan
täyttämään toimitusten vaatima taso. Mankisennevan itäosaan tulee metsäautotien pisto, jonka
kautta rakennetaan kuljetusyhteys suolle. Lisäksi nykyinen tieyhteys Mankisennevan
koillisosaan kunnostetaan palotieyhteydeksi. Palotien käyttö rajoittuu ainoastaan
hätätilanteisiin, eikä sitä käytetä turvekuljetuksiin tai normaaliin työmaaliikenteeseen..
Energiaturpeen kuljetus aumoista asiakkaalle tapahtuu pääosin tuotantokauden ulkopuolisena
aikana talvella. Mankisennevalta tuotettavan energiaturpeen pääkäyttökohteet sijaitsevat
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Oulussa ja Haapaveden alueella. Turpeen kuljetusreitti suuntautuu Mankisennevalta itään
maantien nro. 822, josta edelleen pohjoiseen tai etelään.
Tuotantotoiminnan aiheuttama työmaaliikenne keskittyy touko-syyskuun väliselle ajalle. Työmaaliikenne on pääasiassa urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä henkilöautoliikennettä.
Tuotantotoiminnassa käytettävät vetokoneet (traktorit) tuodaan työmaalle keväällä ja viedään
syksyllä pois. Kunnostus- ja ympäristönsuojelu-toiminnassa käytettäviä koneita tuodaan työmaalle keskimäärin 2-3 kertaa tuotantokauden aikana. Tuotantoaikana asiaton liikkuminen turvetyömaalla on kiellettyä paloturvallisuuden vuoksi.

8.5.

Käytettävät aineet ja syntyvät jätteet

Turvetuotantoalueen valumavesiin ei lisätä mitään aineita, vaan vesi on verrattavissa
suoperäiseltä valuma-alueelta tulevaan veteen. Valumavesissä ei myöskään ole myrkkyjä eikä
haitallisia bakteereita.
Mankisennevan 347 ha tuotantopinta-alalla olisi käytössä keskimäärin 8 traktoria.
Tuotantokauden aikana käytettävä polttoainemäärä on keskimäärin 90 000 litraa ja
voiteluöljyjen määrä noin 700 litraa. Polttoaineiden ja voiteluöljyjen lisäksi käytetään pieniä
määriä muita voiteluaineita.
Tuotannossa käytettäviä vetokoneita varten urakoitsijoilla on tuotantoalueella 1 000-5 000
litran polttoainesäiliöitä. Polttoöljy varastoidaan säiliöissä työmaan tukikohta-alueella tai
muualla säiliöille varatulla ja paloviranomaisen hyväksymillä alueella. Voiteluaineet varastoidaan
tukikohta-alueella niille varatuilla paikoilla. Poltto-ainesäiliöiden sijainti esitetään työmaan
turvallisuussuunnitelmassa, joka toimitetaan myös kunnan palopäällikölle.
Tuotantotoiminnassa syntyvät seka- ja ongelmajätteet kerätään alueelle rakennettavaan keräilypisteeseen, jossa ne tarpeen mukaan pakataan ja merkitään siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Eri jäte-erille varataan omat keräysastiat. Työmaalle
vuosittain laadittavasta jätehuoltosuunnitelmasta käy ilmi keräilypisteen sijainti, laatu, jätteen
poiskuljettaja yhteystietoineen sekä tyhjennysjaksot. Työmaalla syntyneiden jätteiden määrä ja
laatu kirjataan ylös.
Aumojen peitteenä käytettävä muovi kerätään kasoihin ja varastoidaan tuotantoalueella sille
osoitetulla paikalla. Muovi voidaan esim. paalata ja käyttää myöhemmin energiantuotantoon.
Turvekentän sisältämä puuaines erotellaan tarvittaessa turpeesta tuotantotoiminnoissa. Kantoym. puuaines varastoidaan kasoihin auma-alueille ja tuotantoalueen reunoille ja käytetään hakeraaka-aineena.

9.

TARKKAILU JA VALVONTA

Käyttötarkkailu
Toiminnan alkaessa Mankisennevan tuotantoalueella pidetään päiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään säätiedot, ojien ja vesiensuojelurakenteiden rakentamis-, kunnossapito- ja puhdistusajan-
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kohdat, 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 ympäristökeskuksen tai kunnan viranomaisille pyydettäessä.
Käyttötarkkailuun liittyen tarvittaessa tarkkaillaan myös vesiensuojelurakenteiden tehoa.
Päästötarkkailu
Turvetuotannossa päästötarkkailu tarkoittaa yleensä vesipäästöjen tarkkailua. Kuntoonpanovaiheen ja tuotantovaiheen veden laadun tarkkailua varten Mankisennevalle laaditaan päästötarkkailuohjelma hankkeen lupahakemuksen valmistelun yhteydessä. Tarkkailuohjelmassa
määritetään veden laadun tarkkailupisteet, näytteenottotiheys ja vesimäärän mittaus, vesinäytteistä tehtävät määritykset sekä tuotantoalan tarkkailun intensiivisyys. Hankealueen kunnostusvaiheessa tarkkailu on tiheämpää kuin tuotantovaiheessa.
Vaikutustarkkailut
Vaikutustarkkailu voi kohdistua esim. vesistöön ja kalastoon, pohjaveteen, kasvillisuuteen tai
pöly- ja meluvaikutuksiin. Tässä hankkeessa tarkkaillaan hankkeen vesistö- ja kalastovaikutuksia. Mankisennevan olosuhteissa ei toiminnan aiheuttamaa pölyämistä ja melua ole tarpeen
tarkkailla tuotantoalueella tai sen ympäristössä. Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole pohjavesialueita, joihin turvetuotantohankkeella olisi vaikutusta.
Vesistövaikutusten tarkkailua varten laaditaan vaikutustarkkailuohjelma. Vesistövaikutustarkkailussa seurataan hankealueen alapuolisen vesistön tilaa. Tarvittaessa myös hankealueen yläpuoleisessa vesistössä voi sijaita vertailupiste. Vaikutustarkkailua varten määritetään tarkkailupisteet, joita seurataan ohjelman mukaisesti. Vesistövaikutustarkkailu on yhteydessä päästötarkkailuun siten, että hankkeen vaikutukset pystytään selvittämään. Mankisennevan tarkkailu voidaan raportoida Siikajoen vesistön turvetuottajien kuormitus- ja vesistötarkkailun yhteydessä.
Mankisennevan kalastotarkkailu voidaan suorittaa osana Siikajoen 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.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA
SELVILLÄOLOVELVOLLISUUS HANKKEEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

Vapo Oy on selvittänyt hankkeen ympäristövaikutuksia tässä YVA-lain ja sitä täydentävän
asetuksen mukaan tehdyssä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Toiminnan aloittamis-
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vaiheessa hakija on YVA-lain 25 §:n tarkoittamalla tavalla riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista.
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11.

YHTEENVETO HANKKEESTA

11.1.

Johdanto

Mankisennevan turvetuotantohankkeen yhtenäiseksi katsottava tuotantopinta-ala on yli 150
hehtaaria, minkä vuoksi hankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. YVA menettelyn päätyttyä Vapo Oy harkitsee ympäristöluvan hakemista Mankisennevan hankkeelle.
Hankkeesta vastaava, Vapo Oy, jätti Mankisennevan hankkeen ympäristövaikutusten
arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle
keväällä 2002. Arviointiohjelman ja siitä saadun lausunnon perusteella Vapo Oy on tehnyt
arviointiselostuksen hankkeen ympäristövaikutuksista.
Hankealueen tuotanto- ja vesiensuojelusuunnitelmaa on ollut laatimassa valmisteluinsinööri Ari
Alatalo ja suunnitteluinsinööri Hanna Hynninen Vapo Oy:stä sekä Planora Oy.
Luontoarvoselvityksiä ovat tehneet Sakari Rehell ja PSV–Maa ja Vesi Oy (nyk. Pöyry
Environment Oy). Hankkeen kuormitusarvion sekä vesistö- ja kalastovaikutusarvion on
laatinut Pöyry Environment Oy (ent. PSV–Maa ja Vesi Oy). Alueen marjastuksesta ja muusta
virkistyskäytöstä tehtiin paikallisille asukkaille kysely 2002.

11.2.

Tiedot hankkeesta

Mankisennevan hankealue sijaitsee Rantsilan ja Pulkkilan kuntien alueella, noin 20 km Rantsilan kirkonkylästä kaakkoon ja noin 12 km Kestilästä luoteeseen. Vapo Oy:llä on hankealueella omistuksessa maata kaikkiaan 456 ha. Tuotantokelpoinen pinta-ala on noin 347 hehtaaria.
Haaraojan kylä sijaitsee 1,5 kilometriä hankealueen koillis-itäpuolella. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Haarankylässä. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole lomaasutusta. Kurranjärvi sijaitsee noin kaksi kilometriä hankealueesta länteen. Järven rannoilla on
jonkin verran loma-asutusta. Hankealueen lähiympäristössä harjoitetaan pääasiassa metsätaloutta. Hankealueen pohjois- ja luoteispuolella on suppealla alueella ojittamatonta suota, muilta
osin hankealuetta ympäröivät suot on metsäojitettu.
Hankealueen itäosaan tulee metsäautotie, joka yhtyy Haaraojan kylässä Kestilästä Temmekseen johtavalle tielle (nro 822). Myös suon pohjois- ja länsipuolelta kiertävät metsäautotiet.
Tuotantokelpoisesta alueesta 250 ha on sarkaojitettu 20 metrin välein turvetuotantoa varten.
Turvetuotantoon nykyisin vielä valmistelematon alue on lähes kokonaisuudessaan metsäojitettua suota. Ojittamattomat alueet (yhteensä n. 30 ha) ovat pieniä erillisiä alueita sijaitsevat hankealueen reunoilla ja osa niistä on varattu pintavalutusalueiksi.
Mankisennevalta tuotettavan jyrsinpolttoturpeen pääkäyttökohteet ovat Oulun ja Haapaveden
alueen energiaturveasiakkaat. Kasvu- ja ympäristöturpeen päämarkkinat sijaitsevat lähikunnissa. Tarvittaessa alueelta voidaan tuottaa myös palaturvetta lähialueen kunnallisille lämpölaitok-
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sille. Hankealueen turvetuotanto korvaa lähivuosina tuotannosta poistuvia aluetta ja turvaa
osaltaan alueellista energiahuoltoa.
Mankisenneva kuuluu Siikajoen vesistöalueen Kurranojan valuma-alueeseen. Kurranojan
valuma-alueella oli vuonna 2005 turvetuotannossa 33 ha ja kuntoonpanossa 29 ha.
Hankealuetta lähin toiminnassa oleva turvetuotantoalue on n. 5 kilometrin etäisyydellä sijaitseva
Jousineva (229 ha). Lähinnä hankealuetta sijaitseva luonnonsuojelualue on Natura 2000 –
verkostoon kuuluva Veneneva-Pelso -alue (FI 1101002), joka sijaitsee lähimmillään noin
kolme kilometriä hankealueelta itään. Hankealueen kuivatusvesiä ei johdeta suojelualueelle.

11.3.

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot

Toteuttamisvaihtoehtoina tarkasteltiin 0-vaihtoehto eli hanketta ei toteuteta, 1-vaihtoehto eli
turvetuotannon aloittaminen yhtäaikaisesti 346,6 ha alueella ja 2-vaihtoehto eli turvetuotannon
aloittaminen 272,4 sarkaojitetulla alueella.
0–vaihtoehdossa alueella ei aloiteta turvetuotantoa, vaan alue jäisi nykyiselleen pääosin ojitetuksi alueeksi. Ojitetuilla alueilla jatkuisi puun kasvatus. Todennäköisesti alueilla tehtäisiin kunnostus ojituksia ja jatkolannoitus puun kasvun turvaamiseksi. Hankealueen ojittamattomat osat
jäisivät todennäköisesti nykyiselleen.
0-vaihtoehdossa erityisesti ojittamattomilla alueilla kasvillisuus ja eläimistö pysyisivät pääosin
nykyisen kaltaisina. Myös alueiden käyttö virkistykseen säilyisi todennäköisesti nykyisellään.
Lähiympäristöön ja alapuoliseen vesistöön ei aiheutuisi vaikutuksia turvetuotannosta. Vaihtoehdossa myös turvetuotannon hyödyt jäisivät toteutumatta. Hyötynäkökohtia ovat mm. turvetuotannon työpaikat, maakunnan energiaomavaraisuuden turvaaminen sekä ympäristöturpeen
saannin paraneminen. Alueen ennallistamisella ei saavutettaisi erityistä hyötyä luonnonsuojelutai virkistyskäyttömielessä.
Mikäli turvetuotanto aloitetaan ainoastaan 272,4 ha alueella, osa turvetuotantoa varten
hankituista alueista jäisi tuotannon ulkopuolelle. Laajennetun tuotantoalueen (346,6 ha)
vaihtoehdossa myös Vapo Oy:n hallinnassa olevat metsäojitetut alueet otetaan tuotantoon.
Molemmissa toteutusvaihtoehdoissa vesienkäsittelymenetelmänä alueelle käytetään sulanmaan
aikana ravinteita pidättävää pintavalutusta. Pakkasaikana vesienkäsittelymenetelmänä ovat
laskeutusaltaat ja laajemmassa vaihtoehdossa lisänä osana alueella virtaamansäätöpadot.
Vesienkäsittelyn jälkeen vedet johdetaan laskuojan kautta Mankisenojaan ja edelleen
Kurranjärven kautta Kurranojaan.

11.4.

Ympäristövaikutusten kohteet

Mankisennevan hankealueesta noin 250 hehtaaria on sarkaojitettu turvetuotantoa varten.
Muilta osin hankealue on metsäojitettua aluetta. Metsäojitettujen ja sarkaojitettujen alueiden
luonnontila on muuttunut. Hankealueella ei ole luontopolkuja, kelkkareittejä tai muita vastaavia
ulkoilureittejä.
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Hankealueen lähiympäristössä harjoitetaan pääasiassa metsätaloutta ja lähiympäristön suot on
valtaosin ojitettu metsätalouskäyttöön. Pohjoisosastaan Mankisennevan hankealue rajautuu
ojittamattomaan suoalueeseen (n. 90 ha). Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole
luonnonsuojelualueita tai muinaismuistolailla (295/1993) suojeltuja kohteita eikä
pohjavesialueita.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole vakituista asutusta eikä loma-asutusta.
Lähimpiin taloihin on tuotantokentän reunasta matkaa noin 1,6 - 1,8 km. Talojen ja
tuotantokentän väliin jäävällä alueella on metsää.
Mankisenneva sijaitsee Siikajoen vesistöalueella ja tarkemmin Kurranojan valuma-alueella
(57.026). Hankealueen pintavalutuksen kautta johdettavien vesien laskureitti on Mankisenoja
– Kurranjärvi – Kurranoja - Siikajoki. Talvella vedet johdetaan laskeutusaltaiden ja osin
virtaamansäätöpatojen kautta. Alapuolisen vesistön varrella lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat
noin 5 km vesimatkan päässä hankealueen eteläosan pintavalutuskentästä.

11.5.

Ympäristövaikutukset

Vaikutukset kasvillisuuteen
Aikoinaan, ennen jo toteutettuja ojituksia Mankisenneva on ollut laajahko aapasuo, jonka
vedet ovat virranneet eteläosassa virtaavaan Mankisenojaan. Nykyisin suo on ojitettu lähes
kauttaaltaan. Hankealueesta noin 250 ha laajuinen alue on sarkaojitettu noin 20 metrin välein ja
pääosa saroista on aikoinaan myös muotoiltu tuotantokuntoon. Alueen luonnontila on
muuttunut täysin. Lähes kaikki alkuperäinen kasvillisuus on hävinnyt. Suurella osalla aluetta on
vain harvakseltaan männyn ja koivun taimia. Itäosassa aluetta on paikoin pientä koivua melko
tiheässä. Sarkaojitetun alueen suotyyppi on nykyisin karhunsammalmuuttuma.
Vapon hallinnassa oleva alue jatkuu sarkaojitetun alueen eteläpuolella. Nykyisin alue on
kokonaisuudessaan ojitettu metsänkasvatusta varten. Alueella virtaa Mankisenoja, joka on
suurelta osin perattu valtaojaksi ja sen reuna-alueet on ojitettu. Mankisennojan varsi on alun
perin ollut suotyypiltään luhtaista nevakorpea ja ruoho-heinäkorpea, mutta metsäojitukset ovat
kuivattaneet ja muuttaneet suotyyppejä.
Mankisennevan eteläpuoleinen alue on erittäin tiheästi metsäojitettu. Alueella on eri-ikäistä
ojitusta ja myös ojituksen tiheys on vaihtelevaa. Alueen nykyiset suotyypit ovat pääosin
kuivakko- tai muuttuma-asteella ja paikoin turvekankaina.
Mankisennevan hankealueen pohjoispuoli on reuna-alueita lukuun ottamatta ojittamatonta
aluetta. Alue ei ole hankkeesta vastaavan hallinnassa, eikä tälle alueelle ei ole suunniteltu
tuotantoaluetta.
Kasvillisuusselvityksen mukaan Mankisenneva on erilaisten ojitusten vuoksi menettänyt lähes
kaikki luonnontilaisen aapasuon piirteet. Turvetuotannon alkaessa tuotantoalue muuttuu
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kasvittomaksi ja paljaaksi alueeksi. Hankealuetta ympäröivien metsäojitusalueiden vuoksi
turvetuotannon ojitusten kuivattava vaikutus rajoittuu pääosin hankealueen sisälle.
Mankisennevan hankealueen pohjoispuoleisella ojittamattomalla alueella tuotantoalueen
ojituksen aiheuttamat kuivattavat vaikutukset ulottuisivat vain hieman (10 - 20 m)
tuotantokentän ulkopuolelle.
Kasvillisuuskartoituksessa alueelta ei tavattu valtakunnallisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä
kasvilajeja (Rassi et al. 2002) tai suotyyppejä. Sarkaojitetun alueen itäpuolella tavattiin
niukkoina kasvustoina rimpivihvilää, joka on Pohjanmaan alueella arvioitu alueellisesti
uhanalaiseksi lajiksi. Rimpivihvilän esiintymä Mankisennevalla on pieni ja nykyinenkin ojitus voi
tuhota esiintymän pitemmän ajan kuluessa.
Vaikutukset linnustoon
Hankealueella on tehty linnustoselvitys kesällä 2002. Lintukartoituksessa selvitettiin alueen pesimäaikaista linnustoa. Alueella havaittiin 21 lintulajia, joista varsinaisia suolajeja oli 5. Havaitut
yksilömäärät eivät olleet suuria.
Hankealueen sarka- ja metsäojitettujen alueiden linnusto koostuu lähinnä yleisistä pensaikkoja metsälinnuista, joille soveliaita biotyyppejä on tarjolla myös Mankisennevaa ympäröivillä
metsäalueilla. Suolintujen esiintyminen keskittyy alueen märempiin ja luonnontilaisempiin reunaosiin. Suojeluarvoltaan merkittäviä Mankisennevalla pesiviä lajeja olivat EU:n lintudirektiivissä
mainitut teeri, kurki, kapustarinta ja liro. Liro ja pikkukuovi kuuluvat Suomen kansainvälisiin
erityisvastuulajeihin (EVA). Havaituista lajeista Suomessa silmälläpidettäviksi on luokiteltu teeri, käki ja pensastasku.
Turvetuotannon linnustovaikutukset aiheutuvat lähinnä suoympäristön muuttumisesta sekä työkoneiden melusta. Ympäristön muuttumisen vuoksi pesimälinnusto häviää tuotantokentän alueelta, mutta ne voivat edelleen pesiä muualla lähiympäristössä ja pintavalutusalueilla. Tuotantoalue voi toimia muutonaikaisena levähdysalueena, mutta kasvipeitteen häviäminen merkitsee
lintujen ruokailumahdollisuuksien heikkenemistä itse tuotantoalueella.
Tehdyn linnustoselvityksen mukaan Mankisennevan linnustollinen merkitys on vähäinen. Linnusto on varsin vähälajista eivätkä yksilömäärätkään nouse korkeiksi. Tätä tukee myös alueen
suojelupisteiden alhaisuus. Linnustokartoituksissa alueella ei havaittu uhanalaisia lajeja. Alueella
tavattiin kolme silmälläpidettävää lajeja, neljä EU:n lintudirektiivin I liitteessä mainittua lajia ja
kaksi Suomen erityisvastuulajia.
Vaikutukset muuhun eläimistöön
Turvetuotannon aloittaminen Mankisennevalla ei juuri vaikuta eläinten liikkumiseen alueella.
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
Mankisennevan alue kuuluu suovyöhykejaottelussa Pohjanmaan aapasoihin. Mankisennevan
hankealueesta valtaosa on ojitettu turvetuotantoa varten ja hankealueen eteläosa on
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metsäojitettu. Sarkaojitetun alueen itäreunalla on pienialaisia ojittamattomia alueita. Ojitetuilla
alueilla suotyyppien luonnontila on voimakkaasti muuttunut. Hankealuetta ympäröivät
pääasiassa metsätalouskäytössä olevat suoalueet. Mankisennevan pohjoisosassa suunnitellun
tuotantoalueen ulkopuolelle jää noin 90 ha ojittamatonta suota.
Mankisennevalla ei tavattu rauhoitettuja tai valtakunnallisesti uhanalaisia kasvilajeja eikä
kasvillisuustyyppejä. Alueellisesti uhanalaisena lajina tavattiin rimpivihvilää pieninä kasvustoina.
Kauttaaltaan ojitettuna alueena Mankisennevalla ei ole sellaisia erityisarvoja, että hanke uhkaisi
lähialueiden, Suomen tai EU:n luonnon monimuotoisuutta.
Mankisennevan linnusto on vähälajista ja yksilömääriltään pieniä. Vuoden 2002 lintulaskennassa tavattiin kolme uusimman uhanalaisluokituksen mukaista silmälläpidettävää al jia, mutta ei
varsinaisesti uhanalaista lajia. Alueella tavatuista lintulajeista neljä kuuluu EU:n lintudirektiivin I
liitteessä mainittuihin lajeihin ja kaksi Suomen erityisvastuulajeihin. Havaittua lintulajistoa tavataan yleisesti Pohjois-Pohjanmaan alueella. Myös Natura 2000-verkostoon sisältyy useita alueita, joilla tavataan vastaavia lintulajeja. Mankisennevaa lähinnä sijaitseva Natura 2000-alue,
joilla ko. lintulajeja tavataan, on Veneneva-Pelso, joka sijaitsee lähimmillään kolmen kilometrin
etäisyydellä Mankisennevasta. Turvetuotannon aloittaminen alueella ei vaaranna linnuston monimuotoisuutta.
Maisemavaikutukset
Mankisennevan ojitetut alueet ovat voimakkaasti muuttuneita. Ojittamattomia alueita on vain
pieninä sirpaleina hankealueen itäpuolella. Myös hankealueen eteläosassa virtaava Mankisenoja on muuttunut; se on osin kaivettu valtaojaksi ja sen reunat ovat kuivuneita ja muuttuneita. Mankisennojan reunat jäävät myös turvetuotannon aikana metsäiseksi, kasvillisuuden
peittämäksi alueeksi. Lähimpään vakituiseen asutukseen turvetuotantoalueen reunasta on noin
1,6 km ja lähimpään loma-asutukseen noin 1,7 km. Väliin jää metsää.
Turvetuotannossa alue muuttuu kasvittomaksi. Suon välitön lähimaisema muuttuu jonkin verran
erityisesti kesällä. Mankisennevan ympäristö on pääasiassa metsätalouskäytössä, pohjoisosastaan tuotantoalue rajautuu luonnontilaisiin suoalueisiin. Ympäristön loivapiirteisyyden ja puustoisuuden vuoksi tuotantoalue ei tule merkittävästi näkymään kaukomaisemassa, eikä näy esim.
Kurranjärvelle.
Vaikutukset kulttuuriperintöön
Mankisennevan alueella ei ole tiedossa kulttuurihistoriallisia kohteita, joten hankkeella ei ole
vaikutusta alueen kulttuuriperintöön.
Vaikutukset virkistyskäyttöön
Mankisennevan käyttöä marjastukseen ja virkistykseen selvitettiin hanke-alueen ympäristössä
kyselyllä lokakuussa 2002. Kyselyn vastausprosentti oli 63 %.
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Kyselyyn vastanneista kymmenen (38 %) oli poiminut marjoja Mankisennevalta tai sen läheisyydestä. Kukaan vastanneista ei ollut kerännyt suomarjoja ainoastaan hankealueelta. Alueelta
oli kerätty pääasiassa hillaa ja hieman karpaloa. Vastaajista 54 % Mankisennevan aluetta tärkeänä marjapaikkana. Vastaavasti 8 % mielestä Mankisenneva ei ole tärkeä marjapaikka ja
31 % ei osannut sanoa.
Metsästysoikeus kuuluu Suomessa pääsääntöisesti alueen maanomistajalle. Mankisennevan
tuotantoon suunniteltu alue on Vapo Oy:n omistuksessa ja siten metsästysoikeus on Vapo
Oy:llä. Metsästysmerkitys oli kolmen vastaajan mukaan erittäin suuri ja kolmen muun vastaajan
mukaan merkitys vaihteli välillä ei merkitystä – suuri merkitys.
Kyselyyn vastanneista tai heidän perheenjäsenistään 23 % ulkoili Mankisennevalla. Mankisennevan alueella ei ole merkittävää virkistyskäyttöä. Hankealueella ei sijaitse retkeily- ja kelkkailureittejä.
Vesistövaikutukset
Mankisenneva sijaitsee Siikajoen vesistöalueella, tarkemmin Kurranojan valuma-alueella. Kurranjärven ja Kurranojan valuma-alue on suureksi osaksi metsäojitettua suota ja metsää. Peltoalueet ovat keskittyneet Kurranojan alaosalle. Merkittävin kuormituslähde Siikajoen valumaalueella on peltoviljely 60 - 70 % osuudella vesistöalueelle tulevasta fosforin ja typen kokonaiskuormituksesta. Metsäojitusten osuus kuormituksesta on noin 10 % ja turvetuotannon alle
2 %.
Mankisennevalta nykyisin lähtevä vesi on vuoden 2005 tarkkailutulosten perusteella hyvin
tummaa, humuspitoista ja ravinnepitoisuuksiltaan erittäin rehevää. Jo Mankisenojassa ravinnepitoisuudet, CODMn- ja väriarvot ovat alhaisemmat kuin Mankisennevalta lähtevässä vedessä.
Kurranjärven veden laatu on v. 2000 - 2003 käyttökelpoisuusluokituksessa luokiteltu välttäväksi. Järven vesi on tummaa, humuspitoista ja ravinnepitoisuudet ovat rehevien järvien tasoa.
Kurranojan yläosalla veden laatu on Kurranjärveä vastaava, mutta Kurranojan alaosan korkeat fosforipitoisuudet (n. 100 µg/l) ilmentävät ojan keski- ja alaosalle tulevaa hajakuormitusta.
Mankisennevan eri toteutusvaihtoehtojen kuormituksen vaikutuksia tarkasteltiin eri vuodenaikoina ja virtaamatilanteissa Mankisenojan suulla, Kurranojan suulla sekä Siikajoessa. Lisäksi
on arvioitu vaikutuksia Kurranjärvessä. 0-vaihtoehdon osalta vaikutuksia tarkasteltiin vain kesäaikana.
Kesäajan laskennallisesti arvioidut pitoisuuslisäykset ovat suurimmat 0-vaihtoehdossa. 1vaihtoehdossa tuotantopinta-ala kasvaa sarkaojitettuun alueeseen verrattuna 40 %, mutta vesistövaikutukset on arvioitu nykytilannetta pienemmiksi. Tähän vaikuttaa 0-vaihtoehdon hieman
erilainen kuormituksen laskentamenetelmä sekä toisaalta 1-vaihtoehdossa vesiensuojelun tehostuminen pintavalutuksen käyttöönoton myötä. Vastaavasti 2-vaihtoehdossa, jossa pinta-ala
on vain 8 % suurempi kuin nykyinen sarkaojitettu alue, kuormitus ja vesistövaikutukset ovat
tehokkaamman vesienkäsittelyn johdosta selvästi 0-vaihtoehtoa pienempiä.
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Mankisenojan suulla pitoisuusvaikutukset ovat kesän keskivirtaamatilanteessa fosforin ja typen
osalta selviä kaikkien kolmen vaihtoehdon osalta. Suurimmat ravinnelisäykset (kok. P 12 µg/l
ja kok.N 196 µg/l) aiheutuvat 0-vaihtoehdossa huonomman vesienkäsittelyn vuoksi. Kaikissa
vaihtoehdoissa CODMn – arvot kohoavat hieman ja kiintoaineen osalta pitoisuusvaikutukset
ovat kaiken kaikkiaan vähäisiä (0,1 - 0,2 mg/l). 2-vaihtoehdossa pitoisuusvaikutukset ovat
hieman pienempiä kuin 1-vaihtoehdossa, mutta merkittävää eroa näiden hankevaihtoehtojen
vaikutuksilla ei vesistön kannalta ole.
Mankisenojassa Mankisennevan vesistökuormitus lisää rehevyyttä ja veden tummuutta kaikissa vaihtoehdoissa, myös 0-vaihtoehdossa. Vaikutuksia on nykytilanteessa havaittavissa suolla
aikaisemmin tehdyn sarkaojituksen vuoksi, eikä etenkään kesäaikaisen vesistökuormituksen
arvioida voimistuvan jos Mankisenneva otetaan turvetuotantoon, koska samalla alueen vesiensuojelutaso paranee. Mankisenoja on osittain kaivettu kanava, jonka virkistyskäyttöarvo on
vähäinen.
Kurranjärvessä Mankisenojan suun lähellä Mankisennevan kuormitus voi kaikissa toteutusvaihtoehdoissa, eli myös säilyessään nykytilassaan, lisätä paikallista rehevyyttä ravinnekuormituksen kautta. Mankisenojan suualue Kurranjärvessä on jo nykyisellään ruovikkoista ja melko
matalaa, ja vesikasvillisuuden lisääntymiseen on Mankisennevalta tulevalla kuormituksella oma
vaikutuksensa. Koska Mankisenojan suu ja Kurranojan lähtöpää sijaitsevat Kurranjärven eteläpäässä, kuormituksen vaikutukset rajoittuvat pääosin järven eteläosaan eikä kuormituksella
näin ole vaikutuksia järven keski- ja pohjoisosissa.
Turvetuotantoalueen kuormituksen vaikutuksia on vaikea erottaa Kurranjärven valuma-alueen
metsäojitusten vaikutuksista, koska myös ne voimistavat osaltaan järven rehevöitymis- ja mataloitumiskehitystä. Vanhojen metsäojitettujen alueiden kuormitusvaikutukset voivat näkyä tutkimusten perusteella kauan etenkin typpipitoisuuksissa. Pitkään jatkuva kohonnut ravinnekuormitus aiheuttaa hidasta rehevöitymistä, jonka estäminen on vaikeaa prosessin lähdettyä
käyntiin.
Kurranojan suulla pitoisuusvaikutukset ovat ojan nykyiseen veden laatuun suhteutettuna melko
pieniä kaikissa toteutusvaihtoehdoissa. Siikajoessa kuormituksen vaikutuksia ei voida havaita.
Vaikutukset kalastukseen
Kurranjärven lisääntyvä kalasto koostuu pääasiassa veden laadun muutoksia melko hyvin kestävistä kevätkutuisista lajeista kuten hauki, ahven, lahna ja särki, joiden kantoihin hankkeen
suorat haitalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Talvikutuinen made kärsii kuormituksesta herkemmin. Kurranjärvessä on nykyisin heikko madekanta. Kevätkutuisista kaloista vaateliain on harjus, jota esiintyy jonkin verran Kurranojassa. Harjus lisääntyy luontaisesti ainakin Kurranojan
alaosalla.
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Mankisennevan aiheuttama ravinne- ja kiintoainekuormitus vaikuttaa osaltaan Kurranjärven ja
Kurranojan veden laatuun nykyiselläänkin. Kesäaikana vesistövaikutukset voivat vesiensuojelutason tehostumisen myötä pienentyä sekä 1- että 2- vaihtoehdossa nykytasosta.
Käytännössä Mankisennevan turvetuotantoalueen vaikutuksia ei voida täsmällisesti eritellä
muista samaan suuntaan vaikuttavista tekijöistä, kuten maa- ja metsätalous ja asutus. Mankisenoja on osin kaivettu oja, jolla ei ole merkittävää kalataloudellista arvoa. Kurranjärvellä ja
Kurranojalla lisääntyvän kuormituksen kalataloudelliset haitat näkyisivät selvimmin erilaisina
kalastukseen ja kalojen käyttökelpoisuuteen liittyvinä haittoina. Näitä haittoja on esiintynyt
Kurranjärvellä ja Kurranojalla veden laatu huomioon ottaen ilmeisesti jo pitkään ja niitä esiintyisi myös ilman hankealueen kuormitusta.
Alapuolisen vesistön muu käyttö
Kurranjärven yleisimpiä vesistön käyttömuotoja olivat kalastus ja uinti. Saunavetenä vesistön
vettä käytettiin 12 - 17 taloudessa, ruokavetenä sitä käytettiin vain satunnaisesti. Vesistön
käyttö oli hieman runsastunut vuodesta 2002 vuoteen 2005 lisääntyneen mökkiasutuksen
myötä. Mankisennevan aiheuttama kuormitus ei vaikuta oleellisesti alapuoliseen vesistöön, eikä
siten vaikeuta vesistön ja rannankäyttöä.
Pohjavesialueet, lähistön kaivot ja pienvedet
Mankisennevan välittömässä läheisyydessä ei ole I tai II luokan pohjavesialueita. Lähin pohjavesialue on Haaraojan kylän alueella, Mankisennevalta noin 1,4 km koilliseen sijaitseva Haaraojan pohjavesialue, joka kuuluu nykyisin luokkaan I. Alueella on kaksi vedenottamoa. Mankisennevan tuotantoalueelle suunniteltu palotie kulkee Haaraojan pohjavesialueella n. 0,5 km
matkan ja sijaitsee vedenottamoiden välissä. Etäisyys tieltä vedenottamoihin on n. 0,7 ja 0,9
km. Tietä ei käytetä turvekuljetuksiin ja työmaaliikenteeseen. Pohjavesialueella tien ojia ei ole
tarvetta syventää nykyisestä.
Turvetuotantoalue sijaitsee niin etäällä Haaraojan pohjavesialueesta, että tuotannolla ei ole vaikutusta pohjavesialueeseen tai pohjaveden hyödyntämiseen. Veden virtaussuunta Mankisennevalla on etelään, eli pohjavesialueelta poispäin.
Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei ole kaivoja. Lähin asutus tai kesäkäytössä oleva
mökki, joihin voi liittyä kaivoja, sijaitsee 1,6 km etäisyydellä tuotantoalueesta. Tällöin mahdolliset kaivot sijaitsevat niin etäällä tuotantoalueesta, ettei turvetuotannolla ole niihin vaikutusta.
Hankealueelta tai sen läheisyydestä ei ole tiedossa arvokkaita pienvesiä.
Pölyvaikutukset
Turvepölyä syntyy tuotannon kaikissa vaiheissa sekä autoon lastauksen ja kuljetuksen aikana.
Pölyäminen on toiminnan luonteen vuoksi ajoittaista ja keskittyy kesä-elokuun poutakausiin,
jolloin tuotantotoiminta on vilkasta. Tällöinkin turvepölyn pitoisuudet ovat korkeimmillaan tuotantoalueella ja pitoisuudet alenevat etäisyyden kasvaessa tuotantokentän reunasta. Turvetuotannon mahdolliset pölyhaitat liittyvät pääasiassa energiakäyttöön tarkoitetun jyrsinturpeen tuo-
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tantoon. Vaalean kasvuturpeen tuotanto aiheuttaa selvästi vähemmän pölyä. Myös palaturpeen
tuotanto aiheuttaa merkittävästi vähemmän pölyä kuin vastaavan turvemäärän keruu jyrsinturpeena.
Pölyämiseen ja pölyhaitan esiintymiseen tuotantoalueen ympäristössä voidaan vaikuttaa tuotantomenetelmän valinnalla sekä huomioimalla tuulen voimakkuus ja suunta työn aikana. Myös
tuotantokentän suojavyöhykkeillä ja suojapuustolla voidaan vähentää pölyn leviämistä. Aumauksesta ja lastauksen syntyviä pölyämisen haittoja voidaan vähentää sijoittamalla turveaumat
suojaisiin paikkoihin ja mahdollisimman kauaksi asutuksesta. Maantiellä kuljetettavat kuormat
on peitettävä niin, että ympäristöön ei pääse leviämään pölyä.
Tuotannon alkuvaiheessa Mankisennevalta tuotetaan vaaleaa kasvu- ja ympäristöturvetta ja
myöhemmin paremmin maatunutta energiaturvetta. Alueen ympäristö on pääasiassa metsätalouskäytössä, pohjoispuolella on ojittamatonta suota. Hankealueen välittömässä läheisyydessä ei
ole vakituista tai loma-asutusta. Lähimmät talot sijaitsevat noin 1,6 km etäisyydellä suunnitellun
tuotantoalueen reunasta. Kurranjärvelle on matkaa 2 km. Väliin jäävillä alueilla on metsää ja
suota.
Lähimmätkin asuinrakennukset jäävät niin kauaksi hankealueesta, ettei turvetuotanto aiheuta
niissä pölyhaittaa, kun pölyhaitan kriteerinä pidetään hengitettävien hiukkasten ohjearvon (70
µg/m³) tai 1.1.2005 voimaan astuneen raja-arvon (50 µg/m³) ylitystä. Myös Kurranjärvi sijaitsee niin etäällä hankealueesta, ettei järvelle aiheudu pölyhaittaa. Hankealueen läheisyydessä ei
ole sellaisia avolampia, joiden pinnalle voisi merkittävissä määrin kerääntyä turvetta. Mankisenojan varteen jää noin 100 - 400 metrin levyinen puustoinen vyöhyke, joka katkaisee yhtenäisen tuotantoalueen.
Meluvaikutukset
Turvetuotannon aiheuttama melu muodostuu työkoneiden äänistä ja raskaiden kuljetusajoneuvojen liikkumisesta. Tuotantoaikana melu muodostuu pääasiassa vetokoneiden aiheuttamasta
äänestä, joka vastaa maatalouden konemelua. Tuotannosta aiheutuva melu ei ole jatkuvaa,
keskimäärän tuotantopäiviä on kesässä 30 - 50. Tuotantopäivinä turvekoneiden aiheuttamaa
melua voi syntyä ympäri vuorokauden työvaiheista, tuotantotilanteesta ja säästä riippuen. Muina aikoina toiminnasta aiheutuu satunnaista liikenteen ja työkoneiden aiheuttamaa melua. Melun
määrään voidaan vaikuttaa koneiden valinnalla, töiden ajoituksella turveaumojen ja teiden sijoituksella sekä jättämällä kasvillisuuden muodostamia suojavyöhykkeitä asutuksen ja tuotantokentän välille.
Toimitusaikana melu muodostuu raskaan liikenteen ja kuormauskoneen aiheuttamasta äänestä
ja vastaa normaalia liikennemelua. Toimitusaikana turveaumat suolla tyhjennetään vuoron perään. Lastaus ja kuljetus yhdeltä suolta keskittyy yleensä muutaman kuukauden ajanjaksolle
vuodessa. Toimituksen aikana työmaalla työskennellään tarvittaessa ympäri vuorokauden.
Mankisennevalla lähin asuinrakennus sijaitsee noin 1,6 km etäisyydellä tuotantoalueen reunasta. Hankealueen turvetuotannon ja kunnostuksen eri työvaiheet eivät aiheuta melulle annettujen
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ohjearvojen ylityksiä asuinrakennuksissa. Hankealueen kuivatusvesien johtamisessa pintavalutuskentille käytetään pumppaamoja. Lähimmilläänkin pumppaamo sijaitsee noin 1,8 km etäisyydellä lähimmästä asuintalosta.
Liikenne
Mankisennevalla auma-alueet sijoitetaan tuotannollisesti keskeisille tuotetun energiaturpeen
pääsääntöisiä alueille. Suolle on kolme turvekuljetuksiin käytettävää tieyhteyttä; Mankisennevan länsiosasta on kaksi tieyhteyttä ja itäosasta on yksi tieyhteys Pyhäntä-Kestilä-Temmes –
tielle (nro 822). Lisäksi Mankisennevan koillisosaan on suunniteltu palotie hätätilanteiden varalle. Hankealueelta käyttöpaikkoja ovat Oulussa sijaitsevat voimalaitokset ja Haapaveden alueen turvetta käyttävät laitokset. Turvekuljetukset hoidetaan pääasiassa Mankisennevan itäisen
tieyhteyden kautta.
Turpeen kuljetus aumoista asiakkaalle tapahtuu pääosin syys-kevätkautena energian kulutuksen ollessa suurimmillaan. Tuotantoalueelta kuljetetaan vuorokaudessa noin 10 - 20 kuormaa,
enimmillään noin 30 kuormaa. Turvetoimitukset suolta kestävät yhtäjaksoisesti noin 3-4 kuukauden ajan vuosittain. Turveliikenne vaikuttaa hankealueen läheisyydessä liikenneturvallisuuden heikkenemisenä, mutta jonkin verran myös meluna, pölyämisenä sekä ilmanpäästöinä ilmaan.
Turvetuotannon aiheuttamia pakokaasupäästöjä voidaan vähentää vain kehittämällä moottoreita, rikittömiä polttoaineita ja pakokaasujen jälkipuhdistuslaitteita. Liikenteen aiheuttamaa pölyämistä voidaan vähentää teiden päällystämisellä ja suolauksella. Turvekuormien huolellinen
peittäminen estää turvepölyn leviämisen kuljetuksen aikana.
Sosiaaliset vaikutukset
Suoalueen ympäristön talouksille tehdyssä kyselyssä tiedusteltiin vastaajan mielikuvaa turvetuotannon hyödyistä ja haitoista. Merkittävimpinä turvetuotannon hyötyinä pidettiin työllistävyyttä ja kotimaisen polttoaineen saatavuuden turvaamista, joskin niidenkin osalta hyöty arvioitiin yleensä pieneksi. Merkittävimpinä haittoina pidettiin vesistöjen laadun heikkenemistä ja kalakannan muutoksia sekä tulipalovaaraa.
Mankisennevan turvetuotanto työllistää alueiden kunnostusvaiheessa, turvetuotannossa ja turpeen toimituksissa. Työpanoksia tarvitaan myös suunnittelussa, työnjohdossa ja vesiensuojelumenetelmien käytössä. Vuosityöpaikoiksi muutettuna Mankisennevan valmistelun, tuotannon
ja kuljetusten suora työllistävyys on laajimmassa toteutusvaihtoehdossa noin 15 - 20 henkilötyövuotta. Turvetuotanto on sesonkiluontoista ja työllistää pääosin kesällä, jolloin työntekijöiden lukumäärä on huomattavasti suurempi. Valmistelu, tuotanto ja kuljetukset luovat myös välillisiä työpaikkoja siten, että hankealueen suora ja välillinen työllisyysvaikutus on kaikkiaan
noin 26 - 35 henkilötyövuotta.
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Muut vaikutukset
Hankealueelle laaditaan jätehuoltosuunnitelma toiminnan alkaessa. Urakoitsijat toimittavat jäteöljyn, ongelmajätteet sekä sekajätteen tukikohta-alueen jätekatokseen. Sekajäte toimitetaan
kaatopaikalle ja jäteöljy sekä ongelmajätteet ongelmajäte-laitokselle. Aumojen peittomuovi
kerätään kasoihin ja varastoidaan tuotantoalueella sille osoitetulla paikalla. Muovi voidaan
käyttää myöhemmin energiantuotantoon.
Onnettomuusriskit ja toimenpiteet niiden varalta
Turvetuotannossa on
paloturvallisuudesta.

käytössä

Sisäasiainministeriön

ohje

turvetuotantoalueiden

Toiminnan alkaessa Mankisennevalle laaditaan vuosittain päivitettävä turvallisuussuunnitelma.
Turvallisuussuunnitelma noudatetaan työmaalla ja se toimitetaan kunnan paloviranomaiselle.
Paloviranomaiset tekevät ennen tuotantokauden alkua arviointi- ja tutustumiskäyntejä työmailla
ja hyväksyvät mm. työmaan palosuojeluvalmiuden, palokaluston ja vedenottopaikat.
Muita onnettomuuksia voi sattua polttoaineiden kuljetuksessa ja varastoinnissa, jätehuollossa,
konerikkojen yhteydessä tai vesiensuojelurakenteiden rikkoutuessa esim. rankkasateiden
vaikutuksesta. Ympäristöonnettomuudet ovat turvetuotantoalueilla harvinaisia, mutta niihin on
varauduttu. Vaikutuksiltaan suurin riski on polttoaineiden ja öljyjen vuotaminen vesistöön tai
pohjaveteen. Riski on suurimmillaan toimittaessa pohjavesialueella tai sen välittömässä
läheisyydessä. Mankisennevalla tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita tai kaivoja.
Vesiensuojelurakenteiden rikkoutuessa normaalia enemmän kiintoainesta ja ravinteita voi
äkillisesti päästä alapuoliseen vesistöön. Häiriötilanteista ei kuitenkaan aina aiheudu vaikutuksia
tuotantoalueen
ulkopuolelle.
Mankisennevan
pintavalutuskentät
pengerretään.
Vesiensuojelurakenteita ja niiden kuntoa tarkkaillaan työmaakäyntien yhteydessä. Tarvittaessa
rakenteiden kuntoa parannetaan siten, että esim. rakenteiden sortumiset voidaan minimoida.
Onnettomuuksien välttämiseksi toimintoja on ohjeistettu laatujärjestelmän työ- ja
ympäristöohjeissa. Toiminnassa olevalle työmaalle nimetään palo- ja pelastusorganisaatio, joka
vastaa mahdollisen tulipalon alkusammutuksesta ja muiden hätätilanteiden hoitamisesta.
Hätätilanteissa noudatetaan laatujärjestelmän työ- ja ympäristöohjeita sekä Vapo Oy:n kriisiviestintäohjetta. Työmaan johto informoi esimiehiä hätätilanteista. Mikäli hätätilanne on aiheuttanut tai uhkaa aiheuttaa äkillistä vaaraa tai häiriötä ympäristön tilalle tai yleiselle turvallisuudelle, ilmoitus tehdään myös kunnan ympäristöviranomaiselle ja alueelliselle ympäristökeskukselle.
Hätätilanteen korjaamiseksi ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin.
Ennen suon käyttöönottoa toiminnasta mahdollisesti koituville vastuille hankitaan ympäristövahinkovakuutuslaissa tarkoitettu ympäristövakuutus.
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Ympäristöviranomaiset tarkastavat oman harkintansa mukaan työmaan ympäristönhoidon
tasoa sekä vesiensuojelurakenteita ja antavat tarkastuksiin liittyen tarvittaessa ohjeita ja
velvoitteita.

11.6.

Arvioinnin keskeiset epävarmuustekijät

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu maastoselvityksiin, kyselyihin ja
turvetuotannosta laadittujen aikaisempien selvitysten ja tutkimusten tuloksiin. Käytettyihin
lähteisiin ja menetelmiin liittyy aina epävarmuustekijöitä ja oletuksia, tarkkaa
hankealuekohtaista tietoa on saatavilla vasta toiminnan käynnistymisen jälkeen.
Keskeiset epävarmuustekijät Mankisennevan hankkeessa ovat:
Tuotantomenetelmät ja – laitteet sekä ohjeet ja määräykset ovat jatkuvan kehitystyön alla.
Tavoitteena on tuotannon tehostaminen ja haittojen vähentäminen. Käytettävät menetelmät
voivat tuotantoalueella muuttua nykyisestä. Esitetyt arviot toiminnasta aiheutuvista päästöistä
ovat todennäköisesti maksimiarvoja.
Alueelta aiheutuva vesistökuormitus voidaan todentaa vasta hankkeen käynnistymisen jälkeen,
kun alueelta on tarkkailutietoa. Vesienpuhdistusmenetelmien kehittyessä, myös alueelle nyt
suunnitellut menetelmät voivat korvautua tehokkaammilla menetelmillä, jolloin kuormitus
vähenee nyt arvioidusta.
Alueen luontoarvot selvitykset perustuvat yhden vuoden selvityksiin. Vaikutusten
merkittävyyden arviointia vaikeuttaa vertailutiedon vähyys ympäröiviltä soilta.

11.7.

Tuotantoalueen jälkihoito ja uusi maankäyttö

Turvetuottajalla on vastuu alueen jälkihoidosta eli alueen siistimisestä tuotantovaiheen aiheuttamista toimenpiteistä. Tuottaja on myös velvollinen tasoittamaan kaivannot ja varmistaa, että
massamaat eivät aiheuta vettymistä lähialueella. Jälkihoitotöitä toteutetaan vaiheittain, kun riittävän yhtenäisiä alueita on poistunut tuotannosta.
Suopohjan käyttöön turvetuotannon päätyttyä on monia mahdollisuuksia. Nykyisin yleisimpiä
käyttömuotoja ovat metsätalous ja viljelykäyttö. Suopohjan uusi maankäyttö määräytyy pitkälle paikallisten olosuhteiden mukaan. Alueen maankäytöstä lopullisen ratkaisun tekee maanomistaja. Mankisennevan hankealue on pääosin Vapo Oy:n omistuksessa. Niillä aloilla, jotka
kuivuvat luontaisesti todennäköisin seuraava maankäyttömuoto on peltoviljely tai metsänkasvatus. Luontaisesti vettyville alueille muodostunee kosteikkoja, kun pumppaus lopetetaan. Mankisennevan kunnostus- ja tuotantoajan on arvioitu olevan noin 25 - 30 vuotta, minkä vuoksi
alueen uudesta maankäytöstä ei vielä ole tehty suunnitelmia.
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Valittu toteutustapa ja paras kelvollinen tekniikka

Mankisennevan todennäköisin toteutusvaihtoehto on kunnostus ja tuotanto koko 346,6 ha
alueella. Alueesta 250 hehtaaria on käytännössä tuotantoon jo kunnostettua aluetta, jolla
tuotanto voidaan aloittaa nopeasti. Samanaikaisesti 96,6 hehtaarin alueella aloitetaan
kunnostustyöt. Alueelle rakennetaan pintavalutuskentät (3 kpl) pumppaamoineen.
Kunnostustöiden ja tuotannon aikana alueen kuivatusvedet johdetaan vesiensuojelurakenteiden
kautta vesistöön. Kunnostustöiden arvioidaan kestävän 2-5 vuotta, jonka jälkeen koko alue
on turvetuotannossa.
Hankealueelta tuotetaan pääasiassa jyrsinturvetta. Tuotannon ensimmäisinä vuosina
Mankisennevalta tuotetaan suon pintaosan vaalea rahkaturve tuotetaan kasvu- ja
ympäristöturvekäyttöön. Tämän jälkeen tummempi ja paremmin maatunut turve tuotetaan
energiaturpeeksi.
Suolta
voidaan
tuottaa
myös
palaturvetta.
Jyrsinturpeen
tuotantomenetelmänä
käytetään
pääsääntöisesti
haku-menetelmää.
Kasvuja
ympäristöturpeen tuotannossa ja tuotannon loppuvaiheessa käytetään myös
imuvaunumenetelmää tai mekaanista kokoojavaunumenetelmää. Palaturve tuotetaan
palaturpeen nostomenetelmällä. Alueen hyödynnettävä turvemäärä on noin 2,85 milj. m³, josta
energiaturvetta on noin 2,45 milj. m³. Vuosittainen tuotantomäärä riippuu käytössä olevasta
tuotantopinta-alasta. Keskimäärin vuotuisen tuotannon alueella arvioidaan olevan noin 160 000
- 180 000 m³.
Mankisennevan tuotantoalueella vesienpuhdistusmenetelmänä käytetään sulanmaan aikana
pintavalutusta. Alueelle rakennetaan kolme erillistä pintavalutuskenttää. Lisäksi alueelle
rakennetaan seitsemän laskeutusallasta jo kolmen olemassa olevan laskeutusaltaan lisäksi ja
osalle aluetta myös virtaamansäätöpadot. Tuotantoalueen sarkaojat varustetaan kokoojaojiin
johtavilla päisteputkilla ja lietteenpidättimillä ja kaikkiin sarkaojiin tehdään allassyvennykset.
Tuotantoalueen ympärille kaivetaan eristysojat, joilla tuotantoalueen ulkopuoliset vedet
johdetaan tuotantoalueen ja vesiensuojelurakenteiden ohitse.
Pintavalutuskentälle 1 johdetaan vedet 74,2 hehtaarin alueelta. Pintavalutuskentälle 2 johdetaan vedet 126,7 hehtaarin alueelta ja pintavalutuskentälle 3 vedet johdetaan 145,7 hehtaarin
alueelta. Vedet pintavalutuskentille johdetaan pumppaamalla. Pumppaus on toiminnassa pakkasettomana aikana. Pintavalutuskentiltä vedet purkautuvat hallitusti purkupisteisiin asennettujen mittapatojen kautta. Mittapatojen avulla voidaan seurata kenttien toimintaa ja virtaamia.
Pintavalutuksen jälkeen vedet laskevat Mankisenojaan ja edelleen Kurranjärven kautta Kurranojaa ja Siikajokeen. Pakkasaikana vedet johdetaan kuuden laskeutusaltaan kautta samaa
laskureittiä pitkin. Lisäksi pakkasaikana käytössä ovat virtaamansäätöpadot 58,2 ha alalla.
Suunnitellut vesiensuojelurakenteet ovat tällä hetkellä tiedossa ja käytettävissä olevista turvetuotantoalueiden vesiensuojeluratkaisuista Mankisennevan olosuhteisiin sekä teknisesti että taloudellisesti parhaiten soveltuvat. Hankealueen valmistelun kokonaiskustannusarvio on n.
1 110 000 €, josta ympäristönsuojelukustannusten osuus on noin 370 000 €. Lisäksi kustannuksia muodostuu mm. päästö- ja vesistötarkkailuista sekä oman organisaation tekemistä
huolto- ja ylläpitotöistä.
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Hankealueelle on suunniteltu kolme turvetoimituksiin käytettävää tieyhteyttä; Mankisennevan
länsiosasta on olemassa oleva tieyhteys tielle nro 822. Tietä parannetaan täyttämään
toimitusten vaatima taso. Toinen suunniteltu tieyhteys tielle nro 822 tulee on Mankisennevan
itäosassa. Lisäksi koillisosaan on suunniteltu palotieyhteys, jonka käyttö rajoittuisi pelkästään
hätätilanteisiin.
Mankisennevalta tuotettavan energiaturpeen pääkäyttökohteet sijaitsevat Oulussa ja
Haapavedellä. Oulussa sijaitseville asiakkaille turpeen kuljetusreitti suuntautuu
Mankisennevalta itään maantielle nro 822, josta edelleen pohjoiseen Temmeksen kautta
Ouluun. Haapavedelle suuntautuvien toimitusten kuljetusreitti on maantietä 822 etelään
Kestilään, josta edelleen Piippolaan.
Mankisennevan 346,6 ha tuotantoalalla olisi käytössä keskimäärin 8 traktoria. Tuotantokauden aikana käytettävä polttoainemäärä on keskimäärin 90 000 litraa ja voiteluöljyjen määrä
700 litraa. Polttoaineiden ja voiteluöljyjen lisäksi käytetään pieniä määriä muita voiteluaineita.
Polttoainesäiliöiden sijainti esitetään vuosittain päivitettävissä työmaan turvallisuussuunnitelmassa.
Tuotantotoiminnassa syntyvä sekajäte ja ongelmajätteet kerätään tuotantoalueelle rakennettavaan keräilypisteeseen. Työmaalle laadittavasta jätehuoltosuunnitelmasta käy ilmi keräilypisteen
sijainti, jätteen laatu ja määrä, jätteen poiskuljettaja yhteystietoineen sekä tyhjennysjaksot.
Aumojen peitteenä käytettävä muovi kerätään kasoihin ja varastoidaan tuotantoalueella sille
osoitetulla paikalla. Muovi voidaan käyttää myöhemmin energiantuotantoon.
Toiminnan alkaessa Mankisennevan tuotantoalueella pidetään päiväkirjaa, johon merkitään
kaikki sellaiset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta työmaalta lähtevään vesistökuormitukseen
tai pöly- ja meluhaittaan. Päiväkirjaan merkitään myös toiminnan poikkeustilanteet. Muistiinpanot säilytetään ja ne esitetään ympäristöviranomaisille pyydettäessä.
Kuntoonpanovaiheen ja tuotantovaiheen virtaaman ja veden laadun tarkkailua varten
Mankisennevalle laaditaan päästötarkkailuohjelma hankkeen lupahakemuksen valmistelun
yhteydessä.
Mankisennevan hankkeessa tarkkaillaan hankkeen vesistö- ja kalastovaikutuksia.
Vesistövaikutusten
tarkkailua
varten
laaditaan
vaikutustarkkailuohjelma.
Vesistövaikutustarkkailu on yhteydessä päästötarkkailuun siten, että hankkeen vaikutukset
pystytään selvittämään. Hankeen kalastotarkkailu voidaan suorittaa osana Siikajoen
yhteistarkkailua tai tarvittaessa hankealueelle laaditaan oma kalataloudellinen tarkkailuohjelma.
Vapo Oy:llä on yhdistetty laatu- ja ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä on rakennettu standardien SFS-ISO 14001 ja SFS-ISO 9001:2000 mukaisesti. Det Norske Veritas on myöntänyt
järjestelmille sertifikaatit.
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Ympäristövaikutusten arviointi ja selvilläolovelvollisuus
hankkeen ympäristövaikutuksista

Vapo Oy on selvittänyt hankkeen ympäristövaikutuksia tässä YVA-lain ja sitä täydentävän
asetuksen mukaan tehdyssä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Toiminnan aloittamisvaiheessa tuottajan on YVA-lain 25 §:n tarkoittamalla tavalla oltava riittävästi selvillä hankkeen
ympäristövaikutuksista.
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