FCG Finnish Consulting Group Oy

Vapo Oy
KUOKKASUON TURVETUOTANNON VAIKUTUKSET KIIMINKIJOEN NATURA-SUOJELUARVOILLE
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi
6314-D2648

15.5.2010

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Vapo Oy, Kuokkasuon turvetuotantohanke
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi

15.5.201010

6314-D2648

SISÄLLYSLUETTELO
1

Johdanto ................................................................................................................. 1

2

Arvioinnin menetelmät............................................................................................... 2

3

Turvetuotantohankkeen kuvaus .................................................................................. 3

4

Vaikutusalue ja vaikutusten tunnistaminen ................................................................... 5

5

Käytetyt lähtötiedot .................................................................................................. 6

6

Kiiminkijoen Natura-alueen kuvaus.............................................................................. 6

7

Pintavesien tila ......................................................................................................... 7
7.1

Purkuvesistön kuvaus....................................................................................... 7

7.2

Purkuvesistön veden laatu ................................................................................ 8

8

Turvetuotannon yhteiskuormitus ja vaikutukset Kiiminkijoen vesistöalueella.................... 11

9

Kuokkasuon turvetuotannon kuormitus ja vaikutukset pintavesiin ja vesieliöstöön............ 12

10

11

9.1

Kuntoonpanovaihe ......................................................................................... 12

9.2

Tuotantovaihe ............................................................................................... 12

9.3

Turvetuotannon kuormitus .............................................................................. 13
9.3.1
0-vaihtoehto (VE 0)............................................................................ 13
9.3.2
1-vaihtoehto (VE1) ............................................................................ 13
9.3.3
2-vaihtoehto (VE2) ............................................................................ 14
9.3.4
3-vaihtoehto (VE3) ............................................................................ 15

9.4

Vaikutukset pintavesiin................................................................................... 15
9.4.1
Yleistä .............................................................................................. 15
0-vaihtoehto (VE 0) ....................................................................................... 16
9.4.2
1-vaihtoehto (VE 1)............................................................................ 17
9.4.3
2-vaihtoehto (VE 2)............................................................................ 18
9.4.4
3-vaihtoehto (VE 3)............................................................................ 18

Hankkeen vaikutukset Kiiminkijoen alueen luontoarvoihin............................................. 19
10.1

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ....................................... 19
10.1.1 Humuspitoiset lammet ja järvet ........................................................... 19
10.1.2 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ................................................. 19
10.1.3 Pikkujoet ja purot .............................................................................. 20

10.2

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin................................................... 20

10.3

Liittyminen muihin hankkeisiin ja yhteisvaikutukset ............................................ 21

10.4

Haittojen lieventäminen.................................................................................. 21

10.5

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen ................................................................ 22

10.6

Epävarmuustekijät......................................................................................... 22

Johtopäätökset ja suositukset ................................................................................... 22

Lähteet........................................................................................................................... 23

I

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Vapo Oy, Kuokkasuon turvetuotantohanke
1 (24)
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi

15.5.2010

6314-D2648

VAPO OY
KUOKKASUON
ARVOILLE
1

TURVETUOTANNON

VAIKUTUKSET

KIIMINKIJOEN

NATURA-SUOJELU-

Johdanto
Vapo Oy suunnittelee Kuokkasuon (Pudasjärvi) turvetuotantoon käyttöönottoa. Kuokkasuo sijaitsee Nuorittajoen eteläpuolella noin 47 km etäisyydellä
Pudasjärven keskustasta lounaaseen. Kyseessä on 230 ha:n suuruinen sarkaojitettu suo, jossa tuotantokelpoista alaa on alustavien suunnitelmien mukaan
192,6–198,1 ha. Kuokkasuo sijaitsee Kiiminkijoen Natura 2000-alueen (koodi
FI1101202) valuma-alueella (kuva 1).
Ennen hankkeen toteutuspäätöstä ja hankkeen toteutuksen vaatiman luvan
hakemista Vapo Oy teettää hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA).
Ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun
lain (468/1994, muutettu 458/2006) mukaisessa menettelyssä. YVA-laki edellyttää arviointimenettelyä, jos suunniteltu turvetuotantopinta-ala on yli 150
ha.
Vapo Oy jätti Kuokkasuon turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle maaliskuussa 2009. YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa
yhteysviranomainen on edellyttänyt, että hankkeen vaikutuksista Kiiminkijoen
Natura-suojeluarvoille laaditaan luonnonsuojelulain 65 § mukainen Naturaarviointi.
Kuokkasuo sijoittuu kokonaisuudessaan Sorsuanperän vesistöalueelle
(60.062), joka on Kiiminginjoen vesistöalueen (60) kolmannen jakovaiheen
vesistöalue. Kuokkasuon pintavedet laskevat laskuojan kautta Nuorittajokeen,
jonka vedet laskevat Kiiminkijokeen. Kiiminkijoki lukeutuu Suomen Natura
2000 – alueverkostoon; se on suojeltu voimataloudelliselta rakentamiselta
koskiensuojelulailla ja se kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin.
Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma joko
yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000
-verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Kuokkasuon turvetuotantohankkeen arvioitava vaikutus Kiiminkijoen Natura-suojeluarvoille on hankkeen
vaikutus alapuolisen vesistön pintavesien laatuun ja virtaamiin.
Arviointi on laadittu olevan kirjallisen aineiston pohjalta ja lähtöaineiston tarkkuuden sallimalla tarkastelutasolla. Natura-arvioinnin laadinnassa on noudatettu viranomaisohjeistusta (Söderman 2003). Selvityksen on laatinut FM biologi Marja Nuottajärvi FCG Finnish Consulting Group Oy:stä.
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Kuva 1. Natura-alueiden sijoittuminen Kuokkasuon turvetuotantohankkeen läheisyydessä
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Arvioinnin menetelmät
Luonnonsuojelulain 65 § mukaisessa Natura-arvioinnissa pyritään arvioimaan,
muodostuuko Kuokkasuon turvetuotantohankkeesta todennäköisesti Kiiminkijoen Natura 2000-alueen suojeluarvoille merkittäviä heikentäviä vaikutuksia
vai ei. Huomioon otetaan sekä suorat että välilliset vaikutukset.
Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty milloin luonnonarvot heikentyvät
tai milloin ne merkittävästi heikentyvät. Euroopan komission (2000) julkaisemassa ohjeessa todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan
alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin ottaen erityisesti huomioon
alueen suojelutavoitteet. Esimerkiksi sadan neliömetrin menetys luontotyypin
alueesta voi olla merkittävä, jos kysymyksessä on harvinaisen kasvilajin pieni
kasvupaikka, kun taas laajan yhtenäisen luontotyypin kannalta vastaava menetys voi olla merkityksetön.
Arvioitaessa häiriön merkittävyyttä voidaan käyttää lähtökohtana Neuvoston
direktiivin 92/43/ETY määrittelemää luontotyypin ja lajin suotuisan suojelun
tasoa.
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Suotuisa suojelun taso tarkoittaa luontotyypeillä:
luontotyypin luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy tällä alueella ovat vakaita tai laajenemassa
erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen luontotyypin säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa
alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa
Suotuisa suojelun taso tarkoittaa lajeilla:
lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pystyy pitkällä
aikavälillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena
osana
lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa
lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan
riittävän laaja elinympäristö
Vaikutusten merkittävyyttä koko alueen kannalta arvioidaan alueen koskemattomuuskäsitteen kautta. Luontodirektiivissä ja komission tulkintaohjeissa
korostetaan, että hanke ei saa uhata alueen koskemattomuutta ts. koko Natura – alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan täytyy säilyä elinkelpoisena
ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen täytyy säilyä elinvoimaisena, joiden
vuoksi alue on valittu Natura -verkostoon.
Natura – arvioinnissa keskitytään niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella
arvioinnin kohteena oleva Natura – alue on valittu Natura 2000 – suojeluverkostoon. Muihin lajeihin tai niiden elinympäristöihin kohdistuvilla merkittävilläkään haitallisilla vaikutuksilla ei tarkastelussa ole merkitystä. Kiiminkijoen
alue on mukana Suomen Natura 2000 – verkostossa luontodirektiivin mukaisena SCI – alueena (Site of Community Importance), jolloin arviointi kohdistetaan alueella esiintyviin luontodirektiivin liitteessä I esitettyihin luontotyyppeihin sekä luontodirektiivin liitteen II lajeihin ja niiden elinympäristöihin. Vaikutukset kuvataan sanallisina arvioina noudattaen viranomaisohjeistusta (Söderman Tarja 2003).
3

Turvetuotantohankkeen kuvaus
Kuokkasuo on kauttaaltaan ojitettu suoalue. Ojitukset ovat kuivattaneet suoaluetta niin tehokkaasti, etteivät alkuperäiset suotyypit ole enää koko alueelta
määritettävissä. Suoalueen yleisimpiä kasvillisuustyyppejä ovat mäntyä kasvavat muuttumat ja turvekankaat. Alue rajautuu pääosin turvekankaisiin ja
itäosissa viljeltyihin peltoihin. Luoteis-länsipuolella on kangasmetsää ja luonnontilaisia suoalueita; nämäkin alueet ovat kuitenkin paikoin kuivuneet reunaojitusten takia. Alueen lävitse kulkee metsäautotie ja välittömästi alueen
pohjoispuolella virtaa Nuorittajoki. (Pöyry Environment Oy 2009)
Kuokkasuon turvetuotantohankkeen alueella turpeen paksuudet vaihtelevat
0,9 - 2,8 m välillä. Keskimääräinen turvepaksuus on 1,6 m. Hankealueella arvioidaan olevan turvetta noin 1,1 milj. m3. Tarkasteltavana on kolme toteutusvaihtoehtoa sekä ns. ”0-vaihtoehto”. Vaihtoehtojen erot liittyvät vesienkäsittelymenetelmiin. Vaihtoehdot ovat:
VE 0:

Hanketta ei toteuteta, mikä tarkoittaa sitä, että turvetuotantoa ei
aloiteta Kuokkasuolla lainkaan.

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Vapo Oy, Kuokkasuon turvetuotantohanke
4 (24)
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi

15.5.2010

6314-D2648

VE 1:

Tuotantoalueen rajaus siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen pintavalutus, tuotantoalue 192,6 ha.

VE 2:

Tuotantoalueen rajaus siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen
pintavalutus, tuotantoalue noin 192,6 ha.

VE 3:

Tuotantoalueen rajaus siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen kemikalointi, tuotantoalue noin 198,1 ha.

Vaihtoehdoissa 1, 2 ja 3 vesien johtamisreitti on laskuojaa pitkin Nuorittajokeen, josta edelleen Kiiminkijokeen. Hankkeen vaihtoehdot on muodostettu
erilaisista vesienkäsittelymenetelmistä. Vaihtoehdossa 1 on tarkasteltu sulan
maan aikaista ja vaihtoehdossa 2 ympärivuotista pintavalutusta (kuva 2). Pintavalutuksessa turvetuotantoalueen kuivatusvedet imeytetään suon tai turvemaan pintakerrokseen. Pintakerroksen kasvillisuus toimii mekaanisena suodattimena, johon kiintoaine ja liete tarttuvat. Liukoiset ravinteet pidättyvät
turvekerroksiin kemiallisten ja biologisten prosessien vaikutuksesta. Hyvin
toimivalla, ojittamattomalle suolle rakennetulla pintavalutuskentällä on sulan
maan aikana saavutettu seuraavan suuruisia puhdistustehoja: kiintoaine 55–
92 %, kokonaistyppi 49 %, ammoniumtyppi 79 %, nitraattityppi 41 %, kokonaisfosfori 46 %, fosfaattifosfori 51 % ja rauta 30 % (Vapo Oy 2004).

Kuva 2. Pintavalutuskentän periaatekuva (Vapo Oy).
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Vedet johdetaan pintavalutuskentälle laskeutus- tai pumppausaltaan kautta.
Toimivuuden kannalta oleellista on veden tasainen leviäminen koko kentän
alueelle. Vesi jaetaan kentälle jako-ojan tai -putkiston avulla. Oikovirtaukset
kentällä on estettävä. Mikäli luontaiset korkeuserot eivät ole riittävät, joudutaan rakentamaan pumppaamo. Pumpun avulla voidaan myös säädellä pintavalutuskentälle johdettavan veden määrää, koska vettä voidaan tarvittaessa
varastoida pumppausaltaaseen ja tuotantoalueen ojastoihin. Pintavalutuksen
jälkeen vedet johdetaan keräilyojaan, joka voi olla esim. vanha metsäoja. Keräilyojaa ei tarvita, mikäli kentältä tulevan veden määrä tai laatua ei tarkkailla. Pintavalutuskentät ovat yleensä käytössä vain sulan maan aikana, mutta
ne voivat toimia myös ympärivuotisesti varsinkin, jos vedet johdetaan kentälle ilman pumppausta. Pumppaamojen käyttö talvella vaatii eristysrakenteita.
Pintavalutuskentän toimintaa voidaan verrata suoluonnossa tapahtuvaan
normaaliin vesien kulkuun ja maaperässä puhdistumiseen.
Vaihtoehdossa 1 on talvella käytössä laskeutusaltaat ja virtaamansäätö. Virtaamansäädössä tuotantoalueelta lähtevää vesimäärää säädellään patorakenteiden avulla. Samalla pidätetään turvehiukkasia, eroosioperäisiä aineita ja
ravinteita sekä ehkäistään ojaeroosiota. Virtaamansäätöpato voidaan rakentaa joko maa-aineksista ja putkista tai valmiista patomoduulista. Virtaaman
säädöllä on tutkimuksissa saavutettu seuraavia puhdistustehoja: kiintoaine 90
%, kokonaistyppi 13–22 % ja kokonaisfosfori 20–50 % (Vapo Oy 2004). Virtaamansäätö pienentää veden virtausnopeutta ojissa virtaamahuippujen aikana. Kun virtausnopeus ojissa on pienempi kuin ns. kriittinen virtausnopeus,
kiintoainetta ei huuhtoudu uoman pohjalta. Virtaaman säätö pienentää kentän
pinnalta huuhtoutuvaa kiintoainekuormaa, koska viipymä ojissa kasvaa. Virtaamansäätö sopii useimmille turvetuotantoalueille. Menetelmä on tehokkaimmillaan tuotantoalueilla, joilla ojat ovat syviä ja niiden varastotilavuudet
suuria.
Vaihtoehdossa 3 on tarkasteltu kuivatusvesien sulanmaan aikaista kemikalointia. Kemikaalien viskositeetin muutoksista ja jäätymisestä johtuen menetelmää voidaan käyttää vain lämpötilan ollessa 0 °C:n yläpuolella. Kemiallisessa puhdistuksessa turvetuotantoalueen kuivatusvesiin lisätään juomaveden
puhdistuksessa käytettäviä kemikaaleja, joiden vaikutuksesta kiintoaines ja
liuenneet aineet saostuvat ja laskeutuvat selkeytysaltaan pohjaan.
Kemiallisella käsittelyllä on saavutettu kesäaikaan seuraavia puhdistustuloksia: kemiallinen hapenkulutus 70 - 90 %, kiintoaine 30 - 90 %, kokonaistyppi
30 - 60 % ja kokonaisfosfori 75 - 95 % (Vapo Oy 2004).
Kemiallisessa vedenpuhdistuksessa turvetuotantoalueelta tulevat valumavedet
pumpataan purkuputkeen tai sekoitusojaan, jossa veteen lisätään saostus- ja
tarvittaessa neutralointikemikaalia. Saostusreaktion seurauksena kiintoaines
sekä niukkaliukoiset yhdisteet saostuvat ja laskeutuvat saostusaltaan pohjalle. Samalla vesi kirkastuu. Liete tyhjennetään määräajoin altaan pohjalta.
Puhdistunut vesi johdetaan padon yli vesistöön. Pumppaamoa ja kemikaaliliuoksen syöttöä ohjataan tietokoneella.
4

Vaikutusalue ja vaikutusten tunnistaminen
Hankkeen vaikutusalueena Natura-alueen kannalta on ensisijaisesti Nuorittajoki hankkeen pintavesien purkupaikasta alajuoksulle sekä Kiiminkijoen alajuoksu Nuorittajoen suulta lähtien. Myös koko Natura-aluetta on tarkasteltava
hankkeen vaikutusalueena sikäli kun arvioidaan vaikutuksia Natura-alueen
eheydelle ja koskemattomuudelle.
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Kuokkasuon turvetuotantohankkeessa ei suoriteta Natura-alueella toimenpiteitä eikä Natura-alueelle sijoiteta rakenteita tms. eli hanke ei aiheuta suoria
menetyksiä Natura-alueen pinta-alassa. Hankkeesta Kiiminkijoen Naturasuojeluarvoille mahdollisesti aiheutuva vaikutus liittyy tuotantokäyttöön otettavalta suolta valuvien pintavesien laadun muutokseen sekä virtaamien muutokseen Nuorittajoessa ja Kiiminkijoessa.
5

Käytetyt lähtötiedot
Tämän arvioinnin keskeisimpinä lähtötietoina on käytetty seuraavia selvityksiä, arviointeja ja julkaisuja:
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus: Natura 2000 tietolomake. Kohde
FI1101202-Kiiminkijoki
FCG Finnish Consulting Group Oy: Vapo Oy, Kuokkasuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus, luonnos.
PSV Maa ja Vesi 2002: Oulun vesi, Viinivaaran pohjavesihanke. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Kiiminkijoen Natura-arviointi.
Muu käytetty lähtöaineisto on esitetty lähdeluettelossa.

6

Kiiminkijoen Natura-alueen kuvaus
Kiiminkijoen Natura-alue (FI1101202) sijoittuu Haukiputaan, Kiimingin, Utajärven, Ylikiimingin ja Puolangan kuntien alueille. Kiiminkijoen alue on mukana Suomen Natura 2000 –verkostossa luontodirektiivin mukaisena SCI –
alueena (Site of Community Importance).
Kiiminkijoen pääuoman pituus on noin 170 km, ja korkeusero merenpinnan ja
joen alkukohdan välillä on 151 metriä. Valuma-alueen koko on 3 845 neliökilometriä ja järvisyys alueella on 3,4 %. Vesistöalueen suurimmat järvet ovat
joen latvoilla. Joessa on kaikkiaan 70 koskea, joista näyttävimmät ovat Kalliuskoski (Puolanka), Kurimonkoski (Utajärvi) ja Koitelinkoski (Kiiminki). Suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki.
Vähäisestä järvisyydestä ja vesistön kapeudesta johtuen virtaaman vaihtelut
joessa ovat suuria.
Kiiminkijoki on erittäin suosittu virkistys- ja kalastuspaikka. Retkeilijöille on
tarjolla taukopaikkaverkosto. Kiiminkijoki on arvokas, koska se on harvoja jäljellä olevia suhteellisen luonnontilaisia jokia. Joki on myös maisemallisesti arvokas koskineen, vyörytörmineen ja kalliorantoineen.
Kiiminkijoen suojelun toteutuskeinona on koskiensuojelulaki ja vesilaki. Kiiminkijoki on kokonaisuudessaan koskiensuojelulain nojalla suojeltu vesistö ja
se on suojeltu voimataloudelliselta rakentamiselta koskiensuojelulailla ja kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesistöihin. Erityissuojelun tavoitteena on turvata veden laatu mm. vaelluskaloille ja ravulle sopivana, pitää joki rakentamattomana, turvata mahdollisuudet virkistyskäyttöön, tutkimukseen ja opetukseen sekä turvata vaelluskalojen luonnonvaraisten kantojen ylläpito tai kotiutusistutusten jälkeen luontainen elämänkierto.
Kiiminkijoki kuuluu UNESCO:n kansainvälisen Protect Aqua – vesiensuojeluohjelman tieteellisiksi tutkimuskohteiksi varattujen vesistöjen joukkoon edustaen tyypillistä suurta ruskeavetistä jokea, johon Itämeren lohi yhä nousee (Lapin Vesitutkimus Oy 1999). Lisäksi joki kuuluu pohjoismaiseen suojeluvesien
luetteloon. Kiiminkijoki kuuluu myös v. 1998 aloitettuun kansainväliseen lohikantojen elvytysohjelmaan (SAP l. Salmon Action Plan), jossa pyritään vahvistamaan nykyisiä lohen luonnonkantoja ja kotiuttamaan lohikantoja sellaisiin
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jokiin, joissa luontainen lisääntyminen on vielä mahdollista. Kiiminkijoelle on
laadittu vesiensuojelusuunnitelma (Hynninen 1991).
Luontodirektiivin luontotyyppeinä alueella ovat:
Humuspitoiset lammet ja järvet (peittävyys 1 %)
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (peittävyys 80 %)
Pikkujoet ja purot (peittävyys 10 %)
Natura-tietolomakkeessa Kiiminkijoen Natura-alueen suojeluperusteeksi mainitun luontodirektiivin liitteen II lajin, nahkiaisen Lampetra fluviatilis kohdalla
luontodirektiivin liitteessä on poikkeus; suojelu ei koske Suomen ja Ruotsin
populaatioita. Vaikutuksia nahkiaiseen käsitellään tässä arvioinnissa lyhyesti;
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on arvioitu hankkeen vaikutuksia
kalastolle ja kalastukselle laajemmin.
7

Pintavesien tila

7.1

Purkuvesistön kuvaus
Kuokkasuo sijoittuu kokonaisuudessaan Sorsuanperän vesistöalueelle
(60.062), joka on Kiiminginjoen vesistöalueen (60) kolmannen jakovaiheen
vesistöalue (kuva 3). Kuokkasuon pintavedet laskevat laskuojan kautta Nuorittajokeen, jonka vedet laskevat Kiiminkijokeen. Kuokkasuon ja Nuorittajoen
välillä ei ole luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia purouomia. Kiiminkijoen suurimmat sivujoet ovat Nuorittajoki, Tilanjoki-Pirttijoki, Vepsänjoki ja Jolosjoki.
Sorsuanperän alue on osa Nuorittajoen alaosan (60.06) valuma-alueesta, joka
alkaa Piltuanjoen laskukohdan alapuolelta ja päättyy Kiiminkijokeen. Nuorittajoen alaosan valuma-alueen pinta-ala on 678,25 km2 ja järvisyys 2,4 % ja
koko Nuorittajoen valuma-alueen pinta-ala on 1 136 km2 ja järvisyys 2,15 %.
Nuorittajoki on Kiiminkijoen pisin sivuhaara ja se virtaa pääosin Hetekyläntien
suuntaisena ja yhtyy Kiiminkijokeen Ylikiimingin Jokikokossa. Nuorittajoen
pääuomassa keskivirtaama on 3,7 – 13,7 m3/s. Keskialivirtaamat ovat pienimmillään kevättalvella, ollen 0,4 – 1,6 m3/s. Kevättalvella tai kesäaikaan
voi esiintyä hetkellisiä alivirtaamatilanteita, jolloin virtaamat ovat 0,12 – 0,45
m3/s. Vähäisestä järvisyydestä johtuen virtaaman vaihtelut ovat hyvin suuria.
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Kuva 3. Sorsuanperän valuma-alue ja hankealueen sijainti (punainen rasteri).

Kiiminkijoen suun virtaamat ja Nuorittajoen Perttusen virtaamahavaintopaikan
(F = 1 045 km2) tiedot sekä Nuorittajoen virtaama Kuokkasuon laskuojan
kohdalla vuosilta 1971–2000 on esitetty taulukossa 1. Nuorittajoen virtaama
Kuokkasuon laskuojan kohdalla on määritetty Perttusen havaintopaikan tiedoista suhteuttamalla.
Taulukko 1. Virtaamat Nuorittajoessa (Kuokkasuon laskuoja ja Perttunen) ja Kiiminkijoen suulla v. 1971–2000 keskimäärin. MQ = keskivirtaama, MHQ = keskiylivirtaama,
MNQ = keskialivirtaama.

MQ
MQ kesä-syyskuu
MHQ kesä-syyskuu
MNQ kesä-syyskuu

7.2

Nuorittajoki
(laskuojan kohdalla)
m3/s
8,5
6,1
26,6
0,8

Nuorittajoki
(Perttunen)
m3/s
14
10
44
1,3

Kiiminkijoki
(suu)
m3/s
44
35
107
10

Purkuvesistön veden laatu
Nuorittajoen valuma-alueen pinta-alasta on suota 72 % (Hynninen 1991).
Suoperäisyys näkyy Nuorittajoen veden laadussa mm. veden tummana värinä, varsin korkeina humusta kuvaavan kemiallisena hapenkulutuksena
(CODMn) ja korkeina rautapitoisuuksina. Nuorittajoen vesi on suoperäisille alueille tyypilliseen tapaan myös lievästi hapanta. Kokonaisfosforin ja klorofyllia:n pitoisuuksien perusteella jokivesi voidaan luokitella pääsääntöisesti reheväksi. Kokonaisuutena tarkastellen noin 30 - 40 % kokonaisfosforista on ollut
epäorgaanisessa fosfaattimuodossa eli suoraan perustuottajille käyttökelpoisessa muodossa. Kokonaistypestä vain < 15 % on ollut epäorgaanisessa
muodossa. Nuorittajoen veden happitilanne on vaihdellut välttävästä erinomaiseen, ollen keskimäärin tyydyttävällä tasolla (taulukot 2 ja 3). Nuorittajoen ekologinen tila on tyydyttävä (kuva 4). Näytepisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 5.
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Kuva 4. Kokonaisarvion mukainen pintavesien ekologinen tila PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen alueella (http://www.ymparisto.fi/).

Kuva 5. Määtänperän ja Nuorittajoen Viinikosken näytepisteiden sijainnit. Kartassa punaisella neliöllä näytteenottopaikat, joiden tiedot on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Sinisellä kolmiolla on esitetty muut näytepisteet.
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Nuorittajoen Viinikosken kohdalla olevan havaintopaikan, joka sijaitsee Kuokkasuon laskuojan alapuolella, veden laatutiedot vuosilta 2007–2009 on esitetty taulukossa 2. Vedenlaatu ei ole merkittävästi vaihdellut vuosina 2007–
2009.
Taulukko 2. Veden laatutiedot Nuorittajoen Viinikosken kohdalta vuosina 2007–2009.
Havaintopäivä

07.08.07
06.05.08
16.06.08
06.08.08
30.10.08
06.05.09
16.06.09
06.08.09
30.10.09
Ka.

mg/l

7,7
8,9
8,0
8,0
9,7
8,9
8,0
8,0
9,7
8,6

O2
kyll.
%

83
71
76
77
71
71
76
77
71
75

pH

6,0
5,5
6,5
6,5
5,5
5,5
6,5
6,5
5,5
6

Sähkönjohtokyky
mS/m

Väri
mg/l
Pt

3
2
3
3
2
2
3
3
2
3

300
200
200
250
200
200
200
250
200
222

COD
Mn
mg/l

Kok.
P
µg/l

PO4P
µg/l

Kok.
N
µg/l

NO23N
µg/l

NH4
-N
µg/l

Kiinto
aines

klorofylli-a
µg/l

Fe
µg/l

mg/l

26
20
27
27
26
20
27
27
25

52
40
39
57
28
40
39
57
28
42

11
13
14
11
11
13
14
11
12

790
690
680
790
570
680
680
790
270
660

7
L5
L5
6
7
L5
L5
6
3

25
42
7
21
25
42
7
21
24

9
5
8
10
3
5
8
10
2
7

7,5
18,0

7,5
18,0
13

4200
1800
3484
4000
1800
1800
3484
4000
1800
2930

Kiiminkijoen turvetuottajien vesistötarkkailun havaintopiste N47 sijaitsee Nuorittajoen Määtänperän kohdalla ja Kuokkasuon laskuojan yläpuolella. Taulukossa 3 on esitetty Määtänperän kohdan (N47) vedenlaatutietoja vuosilta
2007–2008. Vedenlaatu ei ole merkittävästi vaihdellut vuosina 2007–2009.
Taulukko 3. Vedenlaatutietoja Määtänperän kohdan näytteenottopisteeltä.
Havaintopäivä

15.03.07
24.04.07
06.06.07
14.08.07
16.10.07
04.03.08
06.05.08
16.06.08
07.08.08
30.10.08
18.03.09
06.05.09
11.06.09
06.08.09
Ka.

mg/l

9,1
10,0
9,6
6,7
10,2
7,9
10,0
9,4
8,3
10,4
10,0
9,5
8,8
7,8
9,1

O2
kyll.
%
63
70
100
72
77
54
77
90
79
77
69
72
84
76

pH

6,4
5,5
6,2
6,3
6,3
6,2
5,3
6,6
6,6
5,5
6,4
5,6
6,7
6,6
6,2

Sähkönjohtokyky
mS/m
6
2
3
3
3
4
2
3
3
2
5
2
3
3
3

Väri
mg/l
Pt

COD
Mn
µg/l

200
150
175
400
200
225
200
175
200
200
250
175
150
275
213

15
23
23
32
23
18
25
19
24
26
17
25
19
25
22

Kok.
P
µg/l

PO4P
µg/l

Kok.
N
µg/l

NO23-N
µg/l

52
36
42
66
31
44
40
35
50
23
52
48
37
47
43

34
11
14
28
16
28
9
13
12
10
37
8
10
13
17

600
470
620
810
420
710
660
630
780
520
780
440
500
800
624

240
11
6
9
5
120
L5
L5
L5
L5
190
12
L5
6
43

NH4N
µg/l

62
32
23
110
23
68
24
10
16
22
170
13
48
48
48

Kiintoaines
mg/l
3
2
6
12
9
5
2
6
4
5
4
6
8
11
6

klorofylli-a
µg/l

6,0
7,0

3,2
12,0

10,4
14,4
8,8

Fe
µg/l

5300
1800
2200
5200
2400
4800
1800
3067
3600
1600
5600
1700
2500
3100
3191

Kiiminkijoella on voimassa turvetuotantoalueiden käyttö-, päästö-, vesistö- ja
kalataloustarkkailuohjelma vuosille 2004–2010 (Vapo Oy 2003). Turvetuotantoalueiden tarkkailuohjelma sisältää Vapo Oy:n, Turveruukki Oy:n, Kemira
Chemicals Oy:n, Velliperän Muta Ky:n sekä Veljekset Valkola Ay:n suot. Vuosittain toistuva vesistötarkkailu koostuu Nuorittajoen ja Kiiminkijoen veden
laadun seurannasta kolmelta havaintopisteeltä. Veden laatua tarkkaillaan
kymmeneltä havaintopisteeltä kaikkien turvetuotantoalueiden valuma-alueilla.
Biologinen ja kalataloudellinen tarkkailu koostuu intensiivitarkkailun vuosina
Nuorittajoella tehtävistä pohjaeläinmäärityksistä, vuosittaisesta kalastuskirjanpidosta sekä määrävuosina suoritettavista sähkökoekalastuksista.

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Vapo Oy, Kuokkasuon turvetuotantohanke
11 (24)
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi

15.5.2010

6314-D2648

8

Turvetuotannon yhteiskuormitus ja vaikutukset Kiiminkijoen vesistöalueella
Vuonna 2009 Kiiminkijoen vesistöalueella oli 13 tarkkailuvelvollista turvetuotantoaluetta, joista yksi oli poistunut kokonaan tuotannosta ja lopuilla oli tuotantoa. Turvetuotantopinta-alaa oli yhteensä 1 055 ha, kunnostusvaiheessa
oli 16 ha ja tuotannosta oli poistunut 294 ha. Kesäaikana pintavalutus oli vesienkäsittelymenetelmänä 51 %:lla turvetuotannon kokonaispinta-alasta.
Vuotta 2009 käsittelevän raportin ”Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden
käyttö-, päästö-, vesistö- ja kalataloustarkkailu vuonna 2009” mukaan turvetuotannon kokonaisbruttokuormitus Kiiminkijokeen tuotantokauden (toukosyyskuu) aikana olivat yhteensä noin 306 kg/d happea kuluttavaa ainesta
(CODMn), 0,5 kg/d fosforia, 17 kg/d typpeä ja 126 kg/d kiintoainetta. Turvetuotannosta aiheutuvat nettopäästöt olivat noin 0,3 kg/d fosforia, 10 kg/d
typpeä ja 100 kg/d kiintoainetta.
Vuoden 2009 raportissa Kiiminkijoen turvetuotantoalueiden bruttovuosipäästöistä laskettu keskimääräinen vuorokausikuormitus oli noin 1,2 kg/d fosforia,
23 kg/d typpeä ja 140 kg/d kiintoainetta. Kiiminkijoen vesistöalueella sijaitsee
yksi taajamakuormittaja, Puolangan jätevedenpuhdistamo. Lapin Vesitutkimus
Oy:n tarkkailuaineiston mukaan jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus oli
vuonna 2009 noin 0,02 kg/d fosforia, 12 kg/d typpeä ja 2,7 kg/d kiintoainetta
(Lapin Vesitutkimus Oy 2010).
Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa (2009) esitetyn kuormituslaskelman perusteella suurin ravinnekuormittaja Kiiminkijoella on maatalous, jonka
osuus vuotuisesta kokonaisainevirtaamasta on fosforin osalta noin 26 % ja
typen osalta noin 16 %. Metsäojitukset aiheuttavat noin 18 % fosforihuuhtoumasta ja noin 7 % typpihuuhtoumasta. Pistekuormituksen, johon turvetuotanto kuuluu, osuus Kiiminkijoen vuotuisesta ravinnevirtaamasta on noin 1-2
%. Luonnonhuuhtouman osuus on fosforin osalta noin 36 % ja typen osalta
68 %. Luonnonhuuhtoumaa ei lasketa kuormitukseksi, sillä se on osa luontaista aineiden kiertokulkua. Arviot perustuvat jokisuulle v. 2001-2006 laskettuihin ja HELCOMille raportoituihin ainemääriin (Antti Räike), joihin on lisätty
varovainen järviprosenttiin perustuva arvio sedimentoituneesta kuormituksesta (Pöyry Finland 2010b).
Vuoden 2009 tarkkailutulosten sekä laskennallisen tarkastelun perusteella
turvetuotantoalueiden päästöjen vaikutukset Nuoritta- ja Kiiminkijoen ravinnepitoisuuksiin olivat vähäisiä. Käytännössä turvetuotannon päästöjen vaikutuksia vesistön pitoisuustasoihin ei voida erottaa muista päästölähteistä.
Omalta osaltaan turvesoiden päästöt kuitenkin ylläpitävät Kiiminkijoen vesistöalueella veden rehevyyttä.
Vesistöalueen vesi on tyypillisesti hyvin ravinteikasta, ja vesistöön kohdistuu
runsaasti maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen kuormitusta. Nuorittajoen veden laatu on myös valuma-alueesta johtuen ollut yleensä heikompi
kuin Kiiminkijoen veden laatu. Jokivesistö olisi havaittujen ravinnepitoisuuksiensa puolesta rehevä myös ilman turvetuotantoalueita. Koko vesistöalueen
mittakaavassa turvesoiden päästöjen vesistövaikutuksia on vaikea yksilöidä ja
erottaa muista samaan suuntaan vaikuttavista tekijöistä kuten hajakuormituksesta ja luonnonhuuhtoumasta. Vedenlaatutulosten vertailun perusteella
useissa turvesoiden purkuvesinä toimivissa sivujoissa vesi oli huonolaatuisempaa kuin turvesoilta lähtenyt vesi, joten muun valuma-alueen kuormituksen osuus on ollut merkittävä.
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9

Kuokkasuon turvetuotannon kuormitus ja vaikutukset pintavesiin ja
vesieliöstöön

9.1

Kuntoonpanovaihe
Toiminta, joka käsittää kuntoonpano-, tuotanto- ja jälkihoitovaiheen, aloitetaan ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisen jälkeen. Kuntoonpanovaihe kestää 1-3 vuotta, josta ojitustyöt (reuna-, kokooja- ja sarkaojat)
puolesta kahteen vuoteen suon koosta ja olosuhteista riippuen.
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.
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.

9.2

Tuotantovaihe
Tuotantovaihe kestää keskimäärin 20–30 vuotta päättyen noin 2040. Tämän
jälkeen alue siirtyy jälkihoitovaiheeseen ja sitä seuraavaan uuteen käyttömuotoon.
Turvetuotantoa varten ojitetulla suolla veden kulkeutumisreitit poikkeavat
luonnontilaisesta. Turvetuotannon vaikutukset kokonaisvalumiin ja alivalumiin
ovat yleensä pieniä. 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. 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.
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9.3

Turvetuotannon kuormitus

9.3.1

0-vaihtoehto (VE 0)
Mikäli turvetuotantohanke jätetään toteutumatta, Kuokkasuon alueella ei aloiteta turvetuotantoa lainkaan. Kuokkasuon alue on kokonaan sarkaojitettu.
Pöyry Environment Oy:n (2009) selvityksen mukaan sarkaojitetulta alueelta
lähteneen veden laatu on ollut keskimäärin seuraava: kiintoaine 7,4 mg/l, fosfori 77 µg/l ja typpi 2300 µg/l. Valuman arvona voidaan käyttää Ranualla sijaitsevan Kotiojan valuma-aseman keskivalumaa 12,5 l/s/km2.
Edellä kuvattuja arvoja käyttäen hankealueelle laskettu nykyinen vuosikuormitus on esitetty alla olevassa jaotelmassa (taulukko 4). Vuosikuormitus on
laskettu sekä 192,6 ha:n että 198,1 ha:n alueille, jotta 0-vaihtoehdon ja vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 vuosikuormituksia pystytään vertailemaan.
Taulukko 4. Nykyinen vuosikuormitus (brutto) sarkaojitetulla Kuokkasuolla.

9.3.2

1-vaihtoehto (VE1)
Turvetuotantoalue rajataan siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja
pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen pintavalutus
(ala 192,6 ha). Taulukossa 5 on esitetty Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta,
jos vesienkäsittelymenetelmänä on sulamaan aikainen pintavalutus.
Arvion perusteella Kuokkasuon 1-vaihtoehdon kuormitus (brutto) vuositasolla
on kuntoonpanovaiheessa ensimmäisenä ojitusvuotena noin 19 000 kg/a kiintoainetta, 130 kg/a fosforia ja 2 400 kg/a typpeä ja seuraavina vuosina noin
13 000 kg/a kiintoainetta, 80 kg/a fosforia ja 1 600 kg/a typpeä. Kuokkasuon
1- vaihtoehdon kuormitus (brutto) vuositasolla on tuotantovaiheessa noin
10 500 kg/a kiintoainetta, 80 kg/a fosforia ja 1700 kg/a typpeä. Nettokuormitukset ovat kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa hieman pienempiä.
Tuotantoaikana laskennallinen kuormitus (brutto) on kiintoaineen osalta likimain kaksinkertainen verrattuna alueen nykyiseen kuormitukseen. Fosforin ja
typen osalta vuosikuormitukset eivät merkittävästi muutu laskelmien mukaan.
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Taulukko 5. Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta 1- vaihtoehdossa (Pöyry Environment Oy 2009).

9.3.3

2-vaihtoehto (VE2)
Tuotantoalue rajataan siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä ympärivuotinen pintavalutus (alue
192,6 ha). Taulukossa 6 on esitetty Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta, jos vesienkäsittelymenetelmänä on ympärivuotinen pintavalutus.
Arvion perusteella Kuokkasuon 2-vaihtoehdon kuormitus (brutto) vuositasolla
on kuntoonpanovaiheessa ensimmäisenä ojitusvuotena noin 6 600 kg/a kiintoainetta, 77 kg/a fosforia ja 1 800 kg/a typpeä ja seuraavina vuosina noin 4
400 kg/a kiintoainetta, 50 kg/a fosforia ja 1 300 kg/a typpeä. Kuokkasuon 2vaihtoehdon kuormitus (brutto) vuositasolla on tuotantovaiheessa noin 4 000
kg/a kiintoainetta, 30 kg/a fosforia ja 1 000 kg/a typpeä. Nettokuormitukset
ovat kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa hieman pienempiä.
Tuotantoaikana laskennallinen vuosikuormitus (brutto) on alueen nykyistä
kuormitusta alhaisempi kiintoaineen, fosforin tai typen osalta.
Taulukko 6. Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta 2-vaihtoehdossa.
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9.3.4

3-vaihtoehto (VE3)
Tuotantoalueen rajaus siten, että otetaan huomioon läheinen asutus ja pohjavesialue, vesienkäsittelymenetelmänä sulanmaan aikainen kemikalointi (198,1
ha). Taulukossa 7 on esitetty Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja
arvio Kuokkasuon sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta, jos vesienkäsittelymenetelmänä on sulanmaan aikainen kemikalointi.
Arvion perusteella Kuokkasuon 3-vaihtoehdon kuormitus (brutto) vuositasolla
on kuntoonpanovaiheessa ensimmäisenä ojitusvuotena noin 27 000 kg/a kiintoainetta, 145 kg/a fosforia ja 3 300 kg/a typpeä ja seuraavina vuosina noin
18 000 kg/a kiintoainetta, 94 kg/a fosforia ja 2 200 kg/a typpeä. Kuokkasuon
3- vaihtoehdon kuormitus (brutto) vuositasolla on tuotantovaiheessa noin 13
700 kg/a kiintoainetta, 72 kg/a fosforia ja 1 800 kg/a typpeä. Nettokuormitukset ovat kuntoonpano- ja tuotantovaiheessa hieman pienempiä.
Tuotantoaikana laskennallinen kuormitus (brutto) on kiintoaineen osalta likimain 2.5-kertainen verrattuna alueen nykyiseen kuormitukseen. Fosforin ja
typen osalta vuosikuormitukset eivät merkittävästi muutu laskelmien mukaan.
Taulukko 7. Kuokkasuolle lasketut ominaiskuormitusluvut ja arvio Kuokkasuon
sarkaojitetun alueen vesistökuormituksesta 3- vaihtoehdossa,

Vuositasolla tarkasteltuna 1- vaihtoehdon kiintoainepitoisuudet ovat selvästi
0- vaihtoehtoa suuremmat, mutta fosforin ja typen vuosikuormitus on samaa
tasoa kuin 0- vaihtoehdossa. 2- vaihtoehdon kiintoaine-, typpi- ja fosforikuormitukset ovat vuositasolla arvioituna hieman 0- vaihtoehtoa pienemmät.
Vaihtoehdosta 3 arvioidaan aiheutuvan suurimmat kuormitukset niin kiintoaineen kuin ravinteidenkin osalta, mutta ravinteiden kuormitukset eivät ole juurikaan nykyistä arvioitua kuormitusta suurempia.
9.4

Vaikutukset pintavesiin

9.4.1

Yleistä
Valumavesien vaikutukset vesistössä ovat tapauskohtaisia ja riippuvat mm.
käytettävästä vesienkäsittelyjärjestelmästä, turvetuotantoalueen koosta, vesiensuojelurakenteista, valuma-alueosuudesta, etäisyydestä vesistöön, laimentumisolosuhteista sekä vesistön laadusta. Kaukana vesistöstä sijaitsevan
suon kuormittavista aineista valtaosa voi sedimentoitua laskuojiin ennen vesistöön kulkeutumistaan. Turvetuotannon vesistövaikutukset voivat liittyä lä-
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hinnä ravinnepitoisuuksiin, veden tummuuteen sekä kiintoaineesta johtuvaan
liettymiseen.
Turvetuotantoalueen puhdistettujen kuivatusvesien johtamista pintavesiin on
tarkasteltu arvioitujen alueella muodostuvien vesimäärien ja kuormitusten perusteella. Hankkeesta aiheutuva vesistökuormituksen merkittävyys arvioidaan
eri vesienpuhdistusvaihtoehdoilla. Arvio pohjautuu ennakko- ja velvoitetarkkailujen vedenlaatutuloksiin sekä Vapo Oy:n tekemän selvityksen ”Turvetuotantoalueiden vesistökuormituksen arviointi YVA- hankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa” loppuraportissa esitettyjä ominaiskuormitusarvoihin.
Alla esitetyt pitoisuuslisäykset ovat teoreettisia arvioita, ja ne on laskettu siirtämällä kuormitus suoraan laskentakohtaan ottamatta huomioon vesistöjen
nykyistä vedenlaatua tai vesistössä tapahtuvaa sedimentaatiota. Laskennalliset pitoisuuslisäykset ovat siten aina yliarvioita.
0-vaihtoehto (VE 0)
Taulukko
8.
Kuokkasuon
kuivatusvesien
aiheuttamat
pitoisuuslisäykset
0vaihtoehdossa alapuolisella vesialueella laskettuna Nuorittajoen (laskuoja ja Perttunen)
ja Kiiminkijoen suun keskivirtaamatilanteeseen.

Nuorittajoki, laskuoja= Nuorittajoen virtaama Kuokkasuon laskuojan kohdalla on
määritetty Perttusen havaintopaikan tiedoista suhteuttamalla.

Laskennallisesti arvioituna hankkeen aiheuttamat bruttopitoisuuslisäykset 0tilanteessa alapuoliseen vesistöön ovat kiintoaineen osalta alle 0,02 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,04-0,22 µg/l ja kokonaistypen osalta 1,3-6,5 µg/l (taulukko 8).
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9.4.2

1-vaihtoehto (VE 1)
Taulukko 9. Kuokkasuon kuivatusvesien aiheuttamat pitoisuuslisäykset 1- vaihtoehdossa alapuolisella vesialueella laskettuna Nuorittajoen (laskuoja ja Perttunen) ja Kiiminkijoen suun keskivirtaamatilanteeseen.

Nuorittajoki, laskuoja= Nuorittajoen virtaama Kuokkasuon laskuojan kohdalla on määritetty Perttusen havaintopaikan tiedoista suhteuttamalla.

Laskennallisesti arvioituna hankkeen aiheuttamat bruttopitoisuuslisäykset 1tilanteessa alapuoliseen vesistöön ovat kiintoaineen osalta 0,01–0,07 mg/l,
kokonaisfosforin osalta 0,06–0,47 µg/l ja kokonaistypen osalta 1,2–8,9 µg/l.
Nettopitoisuuslisäykset ovat samansuuruisia tai vielä hieman pienempiä (taulukko 9).
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9.4.3

2-vaihtoehto (VE 2)
Taulukko 10. Kuokkasuon kuivatusvesien aiheuttamat pitoisuuslisäykset 2vaihtoehdossa alapuolisella vesialueella laskettuna Nuorittajoen (laskuoja ja Perttunen)
ja Kiiminkijoen suun keskivirtaamatilanteeseen.

Nuorittajoki, laskuoja= Nuorittajoen virtaama Kuokkasuon laskuojan kohdalla on määritetty Perttusen havaintopaikan tiedoista suhteuttamalla.

Laskennallisesti arvioituna hankkeen aiheuttamat bruttopitoisuuslisäykset 2tilanteessa alapuoliseen vesistöön ovat kiintoaineen osalta alle 0,02 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0,02-0,29 µg/l ja kokonaistypen osalta 0,7-6,8 µg/l. Nettopitoisuuslisäykset ovat samansuuruisia tai vielä hieman pienempiä (taulukko
10).

9.4.4

3-vaihtoehto (VE 3)
Taulukko 11. Kuokkasuon kuivatusvesien aiheuttamat pitoisuuslisäykset 3- vaihtoehdossa alapuolisella vesialueella laskettuna Nuorittajoen (laskuoja ja Perttunen) ja Kiiminkijoen suun keskivirtaamatilanteeseen.

Nuorittajoki, laskuoja= Nuorittajoen virtaama Kuokkasuon laskuojan kohdalla on määritetty Perttusen havaintopaikan tiedoista suhteuttamalla.

Laskennallisesti arvioituna hankkeen aiheuttamat bruttopitoisuuslisäykset 3tilanteessa alapuoliseen vesistöön ovat kiintoaineen osalta 0,01–0,1 mg/l, kokonaisfosforin osalta 0.05–0.54 µg/l ja kokonaistypen osalta 1,3–12,4 µg/l.
Nettopitoisuuslisäykset ovat samansuuruisia tai vielä hieman pienempiä (taulukko 11).
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Laskennallisten ravinne- ja kiintoainelisäyksien perusteella hankealueen kuivatusvesillä ei ole missään esilläolevassa vaihtoehdossa normaalissa tilanteessa juurikaan vaikutusta alapuolisen vesistön (Nuorittajoki ja Kiiminkijoki)
tilaan. Alapuolisessa vesistössä ei ole arvioiden mukaan pitoisuusmuutoksia
käytännössä havaittavissa.
10

Hankkeen vaikutukset Kiiminkijoen alueen luontoarvoihin

10.1

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin

10.1.1

Humuspitoiset lammet ja järvet
Humuspitoiset lammet ja järvet ovat luonnontilaisia järviä ja lampia, joiden
vesi on turpeen ja happaman humuksen ruskeaksi värjäämää. Luontotyyppoiä
esiintyy yleensä turvepohjalla, soilla tai luontaisesti soistumassa olevilla kankailla. pH on usein alhainen, 3-6. Kasvillisuus on harvaa, kellulehtisen kasvillisuuden määrä vaihtelee, vesisammalet voivat olla runsaita. Rantavyöhyke on
usein soistunut ja siinä on kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ilmaversoisia
(Equisetum, Phragmites) on yleenä hyvin niukasti, raate, ulpukka ja lumpeet
sekä vesisammaleet (Warnstorfia sp.) voivat olla paikoin runsaita. Ulpukkatyypin ja osa Equisetum ja Equisetum/Pragmites -tyyppien järvistä ja lammista luetaan tähän tyyppiin. Tämä luontotyyppi on ollut hyvin yleinen, mutta
nykyisin luonnontilaiset edustavat vedet ovat harvinaistuneet lähinnä metsätaloudellisista ojituksista johtuen. Luonnontilaan vaikuttavat veden lasku, hajakuormitus ja ojitukset valuma-alueella, rantapuuston hakkuut ja rantarakentaminen. (Airaksinen & Karttunen 1998)
Humuspitoiset lammet ja järvet –luontotyypin peittävyys Natura-alueesta on
vain 1 % ja sitä esiintyy Kiiminkijoen ja sen sivuhaarojen yläjuoksuilla, missä
on luonnontilaisimpia tämän tyyppisiä järviä. Kuokkasuon turvetuotantoalue
sijoittuu siten, ettei sen alapuolisella Natura-alueen osalla sijaitse kyseistä
luontotyyppiä. Linnuntietä noin 1 km selvitysalueen eteläpuolella sijaitsevat
Pieni-Leppilampi sekä noin 2 km selvitysalueen eteläpuolella Iso-Leppilampi,
joihin Kuokkasuolta ei kuitenkaan valu pintavesiä. Turvetuotantohankkeen
millään toteutusvaihtoehdolla ei siten ole todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia humuspitoiset lammet ja järvet –luontotyypille.

10.1.2

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit ovat luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia jokireittejä tai niiden osia boreaalisella ja hemiboreaalisella vyöhykkeellä. Vesi on niukkaravinteista, veden pinnan vuodenaikainen korkeusvaihtelu on suurta (jopa 6 metriä) ja talvella vedenpinta jäätyy. Veden pinta on
korkealla erityisesti keväisin. Jokireitit ovat vaihtelevia, niissä voi olla vesiputouksia, koskia, suvantoja ja niihin voi liittyä pieniä järviä. Jokiveden kuluttavan ja kuljettavan vaikutuksen vuoksi veden ravinnepitoisuus on suurin jokisuulla, missä veden kuljettama aines alkaa kasaantua. (Airaksinen & Karttunen 1998)
Suurin osa eli 80 % Kiiminkijoen Natura-alueesta lukeutuu Fennoskandian
luonnontilaiset jokireitit –luontotyyppiin, joka käsittää kaikki ne osat Kiiminkijoen vesistöstä, sivujokia ja järviä myöten, joilla on selvä vesistöyhteys Kiiminkijokeen. Kuokkasuon turvetuotantoalueen vaikutukset kohdistuvat tähän
luontotyyppiin hankkeen alapuolisella Natura-alueen vesistöosalla. Kappaleissa 9.3 ja 9.4 esitettyjen laskennallisten ravinne- ja kiintoainelisäyksien perusteella hankealueen kuivatusvesillä ei ole missään hankkeen toteutusvaihtoehdossa normaalissa tilanteessa juurikaan vaikutusta alapuolisen vesistön (Nuorittajoki ja Kiiminkijoki) tilaan. Alapuolisessa vesistössä ei ole arvioiden
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mukaan pitoisuusmuutoksia käytännössä havaittavissa. Vuositasolla tarkasteltuna 1-vaihtoehdon kiintoainepitoisuudet ovat selvästi 0- vaihtoehtoa suuremmat, mutta fosforin ja typen vuosikuormitus on samaa tasoa kuin 0vaihtoehdossa. 2-vaihtoehdon kiintoaine-, typpi- ja fosforikuormitukset ovat
vuositasolla arvioituna hieman 0-vaihtoehtoa pienemmät. Vaihtoehdosta 3 arvioidaan aiheutuvan suurimmat kuormitukset niin kiintoaineen kuin ravinteidenkin osalta.
Alapuolisen jokireitin hetkelliset virtaamat voivat hankkeen myötä kasvaa
rankkasateen aikana, jolloin turpeen vedenvarastointikapasiteetti voi ylittyä ja
suohon imeytyvä ylimääräinen vesi purkautuu nopeasti. Tiheä kuivatusojasto
nopeuttaa veden kulkeutumista, ja tämä voi näkyä äkillisinä ylivirtaamapiikkeinä. 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 todennäköisesti ole alapuolisen jokireitin kevättulvaa suurentavaa vaikutusta. Virtaamia voidaan lisäksi hallita virtaamansäädöllä eli tuotantoalueelta lähtevää vesimäärää säädellään patorakenteiden avulla. Samalla pidätetään turvehiukkasia, eroosioperäisiä aineita ja
ravinteita sekä ehkäistään ojaeroosiota.
Hankkeella ei siten ole Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit –luontotyypille
todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.
10.1.3

Pikkujoet ja purot
Pikkujoet ja purot ovat tasankojen ja vuoristojen jokia ja puroja (kesällä veden pinnan taso alhainen), joissa esiintyy vedenalaista tai kelluslehtistä kasvillisuutta (Ranunculion fluitantis- ja Callitricho-Batrachion) tai vesisammalia.
Tähän luontotyyppiin kuuluvat luonnontilaiset virtaavat pikkujoet ja pienvedet, kuten purot ja lähteiset purot. Ympäristöltään ja vesitaloudeltaan luonnontilaiset virtaavat vedet ovat tärkeitä monille kasvi- ja eläinryhmille. Tämä
luontotyyppi on muuttunut suuresti viime vuosikymmeninä. Vain muutama
prosentti alkuperäisistä virtaavista pienvesistä on edelleen luonnontilassa.
Uhkana ovat metsätalous ja muu maankäyttö, kuten perkaukset ja metsäautoteiden rakentaminen. Luontotyyppiin voidaan sisällyttää myös jossain määrin luonnontilaltaan kärsineitä kohteita, jos niissä on arvokasta kasvillisuutta
ja lajistoa tai ne ovat erikoisen edustavia. Vedenlaatu voi olla heikentynyttä,
mutta rantakasvillisuus on edustavaa; tai luonnontilainen rantavyöhyke on
hyvin kapea, mutta vesikasvillisuus arvokasta. (Airaksinen & Karttunen 1998)
Kiiminkijoen Natura-alueesta 10 % lukeutuu pikkujoet ja purot –
luontotyyppiin. Pikkujokien ja purojen luontotyyppi käsittää sellaisia pikkujokia ja puroja, joita voidaan pitää luonnontilaisuudeltaan edustavina. Kuokkasuon ja välittömän alapuolisen Natura-alueeseen lukeutuvan purkuvesistön
(Nuorittajoki) väliin ei sijoitu kyseistä luontotyyppiä; Kuokkasuon ja Nuorittajoen väliset valumauomat ovat kaivettuja metsä- ja suo-ojia. Turvetuotantohankkeen millään toteutusvaihtoehdolla ei siten ole todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia pikkujoet ja purot –luontotyypille.

10.2

Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin
Nahkiainen (Lampetra fluviatilis) on ympyräsuisiin kuuluva leuaton kala, joka
nousee loppukesällä tai syksyllä merestä jokiin kutemaan. Elämänsä ensimmäiset 4–5 vuotta nahkiainen viettää joessa toukkana. Sen jälkeen aikuinen
nahkiainen elää 1–3 vuotta meressä ennen paluutaan kutemaan jokeen.

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Vapo Oy, Kuokkasuon turvetuotantohanke
21 (24)
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi

15.5.2010

6314-D2648

Nahkiainen ei ole jokiuskollinen, toisin kuin lohikaloihin kuuluvat vaelluskalat.
Kutu tapahtuu keväällä, ja sen jälkeen kuteneet nahkiaiset kuolevat. Uhanalaisuusarvioinnin (2000) mukaan nahkiainen on silmälläpidettävä laji (NT) ja
sen suojelutaso on Suomessa arvioitu suotuisaksi. Lajin uhkatekijät ovat vesien saastuminen, maankuivatus, uomien vesi- ja rantakasvillisuuden raivaus ja
hoitaminen sekä vesistön muuttaminen.
Hankkeella voisi olla vaikutuksia nahkiaiselle veden laadun ja virtaamien muutosten kautta. Laskennallisten ravinne- ja kiintoainelisäyksien perusteella hankealueen kuivatusvesillä ei ole missään hankkeen toteutusvaihtoehdossa normaalissa tilanteessa juurikaan vaikutusta alapuolisen vesistön (Nuorittajoki ja
Kiiminkijoki) tilaan. Alapuolisessa vesistössä ei ole arvioiden mukaan pitoisuusmuutoksia käytännössä havaittavissa. Turvetuotantohanke ei myöskään
aiheuta merkittäviä muutoksia alapuolisen vesistön virtaamissa. Turvetuotantohankkeen millään toteutusvaihtoehdolla ei siten ole todennäköisesti merkittäviä heikentäviä vaikutuksia nahkiaiselle.
10.3

Liittyminen muihin hankkeisiin ja yhteisvaikutukset
Kappaleessa 8 ’Turvetuotannon yhteiskuormitus ja vaikutukset Kiiminkijoen
vesistöalueella’ on käsitelty Kiiminkijoen tarkkailuvelvollisten turvetuotantoalueiden yhteisvaikutuksia. Vuonna 2009 Kiiminkijoen vesistöalueella oli 13
tarkkailuvelvollista turvetuotantoaluetta, joista yksi oli poistunut kokonaan
tuotannosta ja lopuilla oli tuotantoa. Vuoden 2009 tarkkailutulosten sekä laskennallisen tarkastelun perusteella turvetuotantoalueiden päästöjen vaikutukset Nuoritta- ja Kiiminkijoen ravinnepitoisuuksiin olivat vähäisiä eikä vaikutuksia vesistön pitoisuustasoissa voida käytännössä havaita. Omalta osaltaan
turvesoiden päästöt kuitenkin ylläpitävät Kiiminkijoen vesistöalueella veden
rehevyyttä.
Oulun Veden Viinivaaran pohjavesihankkeesta tehdyssä Natura-arvioinnissa
(PSV Maa ja Vesi 2002) on todettu, että pohjaveden oton Vaikutukset ilmenevät vesistössä lähinnä alivirtaamatilanteissa kevättalvella ja mahdollisesti loppukesällä. Merkittävimmät vedenoton vaikutukset on ennustettavissa alueen
pikkujokiin ja puroihin. Merkittävimmät pohjavedenoton aiheuttamat vaikutukset Fennoskandisiin luonnontilaisiin jokireitteihin on arvioitu kohdistuvan
Iso Olvasjärveen, Kärkkäänjärveen, Iso-Timoseen ja Marttisjärveen. Järvissä
vaikutukset tulevat mahdollisesti aiheuttamaan vedenlaadun huononemista ja
sitä kautta happitilanteen heikkenemistä. Vaikutuksia voidaan lieventää vesistöjärjestelyillä Iso Olvasjärvessä ja Iso Timosessa. Vaikutukset vedenlaatuun
ja virtaamiin Nuorittajoessa ovat kaikissa vedenottovaihtoehdoissa jonkinasteisia ja Kiiminkijoessa pieniä. Virtaamamuutokset Nuorittajoessa ja Kiiminkijoen pääuomassa ovat kompensoitavissa esitetyillä vesistöjärjestelyillä. Pohjaveden pumppaamisen vaikutukset humuspitoisiin lampiin ja järviin eivät
nouse niin merkittäväksi kuin vaikutukset reittivesistöihin ja varsinkin pikkujokiin ja puroihin.
Kuokkasuon turvetuotantohankkeen ja Viinivaaran pohjavesihankkeen vaikutukset Kiiminkijoen Natura-suojeluarvoille ovat suurimmaksi osaksi erityyppisiä ja kohdistuvat Natura-alueen eri osiin. Näiden hankkeiden vaikutukset eivät ole merkittävästi toisiaan voimistavia. Voidaan arvioida, etteivät hankkeiden yhteisvaikutus ole Natura-alueen suojeluarvoja todennäköisesti merkittävästi heikentävä.

10.4

Haittojen lieventäminen
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja Natura-arvioinnin aikana on tunnistettu hankkeen tärkeimmät haitalliset vaikutukset ja selvitetty eri
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mahdollisuuksia näiden vähentämiseksi. Tuotantoalueelta vesistöön johdettavien kuivatusvesien puhdistuksessa tullaan käyttämään parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuvia menetelmiä. Esitetyillä vesienpuhdistustoimenpiteillä vähennetään kuivatusvesien aiheuttamaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta tehokkaimmin.
Virtaamia voidaan lisäksi hallita virtaamansäädöllä eli tuotantoalueelta lähtevää vesimäärää säädellään patorakenteiden avulla. Samalla pidätetään turvehiukkasia, eroosioperäisiä aineita ja ravinteita sekä ehkäistään ojaeroosiota.
Vesienkäsittelyrakenteiden kuntoa seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti,
jotta ongelmatilanteisiin voidaan puuttua välittömästi.
10.5

Vaikutukset Natura-alueen eheyteen
Kuokkasuon turvetuotantohankkeen seurauksena Kiiminkijoen Natura-alueelta
ei häviä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä suojeltavia luontotyyppejä tai lajeja.
Hanke ei uhkaa Natura-alueen suojeltavien luontotyyppien tai lajien suotuisaa
suojelun tasoa. Luontotyyppien tai lajien elinympäristöjen pinta-ala ei vähene,
niiden ominaispiirteet eivät ole merkittävästi uhattuina eivätkä ne pirstoudu.
Turvetuotantohanke ei siten uhkaa alueen koskemattomuutta eikä eheyttä eli
Kiiminkijoen Natura –alueen ekologinen rakenne ja toiminta säilyy elinkelpoisena ja Natura-suojeluperusteina olevat luontotyypit ja lajien kannat säilyvät
elinvoimaisena.

10.6

Epävarmuustekijät
Vaikutusten arviointiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, koska arviointi tehdään yleispiirteisten hankesuunnitelmien pohjalta. Lisäksi vaikutuksia joudutaan aina ennustamaan. Saatavilla olevien tai muodostettavien lähtötietojen
tarkkuus vaihtelee. Myös suunnitelman toteuttamiseen ja hankkeen etenemiseen liittyy epävarmuuksia.
Vesistövaikutusten arvioinnissa on käytetty Pöyry Environment Oy:n tekemää
selvitystä
”Turvetuotantoalueiden
vesistökuormituksen
arviointi
YVAhankkeissa ja ympäristölupahakemuksissa”.
Natura-suojeluarvoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa epävarmuutta
aiheuttavat ennakoimattomat muutokset, Kiiminkijoen valuma-alueella tehtävät hankkeesta riippumattomat toimet kuten metsähakkuut tai uusien toimintojen toteutuminen / toteutumatta jääminen. Tällaiset toimet saattavat aiheuttaa ennustamattomia olosuhdemuutoksia ja niiden kautta ennustamattomia
vaikutuksia.
Edellä esitettyjen arvioinnin epävarmuustekijöiden ei katsota aiheuttavan
merkittävää epävarmuutta Natura-arvioon.
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Johtopäätökset ja suositukset
Edellä esitetyn aineiston perusteella voidaan todeta, että millään Kuokkasuon
turvetuotantohankkeen toteutusvaihtoehdolla VE 0, VE 1, VE 2 tai VE 3 ei ole
Kiiminkijoen Natura-suojeluarvoille todennäköisesti merkittäviä heikentäviä
vaikutuksia. Edellytyksenä tälle johtopäätökselle on, että vaikutusarviointien
yhteydessä ja kootusti kappaleessa 10.4 esitetyt lieventävät toimenpiteet toteutetaan.
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